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Kommissorium for Faxe Vandløbsråd
Faxe Vandløbsråd er et dialogforum nedsat af Teknik & Miljøudvalget og rådet er rådgivende for Faxe Kommune.
Faxe Vandløbsråd er et led i kommunens vision og mission om, at der skal være kort afstand mellem borgere, politikere og forvaltning, samt at de kommunale opgaver skal løses i dialog med det omgivende samfund i overensstemmelse med de politiske mål.
Der er mange forskelligartede interesser forbundet med vandløb. Rådet skal
medvirke til at sikre en bred og kvalificeret dialog på vandløbsområdet samt
debat om beskyttelse og benyttelse af vandløb i Faxe Kommune. Rådet drøfter
emner vedrørende vedligeholdelse af vandløb, restaurering af vandløb og fiskeundersøgelser, klimatilpasning, friluftsliv og formidling, indsatser i de statslige vandområdeplaner samt rådgivning vedrørende statens vandplanlægning,
som Faxe Kommune skal implementere.
Medlemmer
Følgende erhvervs- og interesseorganisationer er for øjeblikket medlem:
-

Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund /Pionerer i Vandløbspleje (PIV)
Dansk Ornitologisk Forening, Storstrøm
Dansk Skovforening
Danske Kloakmestre
Friluftsrådet
Gefion
Haslev Sportsfiskerforening
Vandværksforeningen (FVD)
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-

Østdansk Landboforening
Øvre Suså Vandløbslaug

Følgende organisationer og foreninger kan blive medlem af rådet:
-

relevante landsdækkende erhvervsorganisationer,
landsdækkende foreninger og organisationer, hvis hovedformål er beskyttelse af natur og miljø eller varetagelse af rekreative interesser, og
lokale foreninger og organisationer, der efter deres formål eller i øvrigt
er knyttet til interesser forbundet med beskyttelse og benyttelse af
vand.

Hver organisation kan deltage med én repræsentant i møderne.
Faxe Kommune repræsenteres af medlemmerne af Teknik & Miljøudvalget og
repræsentanter fra Center for Plan & Miljø. En repræsentant fra Teknik &
Miljøudvalget er formand for Faxe Vandløbsråd, og en repræsentant fra Center for Plan & Miljø fungerer som sekretær for rådet. Formanden godkender
referater efter hvert møde, som efterfølgende sendes til rådets medlemmer af
sekretæren.
Mødeaktivitet
Der afholdes som udgangspunkt 2 årlige møder - normalt i efteråret og det sene forår på torsdage kl. 19-21.
Faxe Kommune afholder udgifter til møder mv. Kommunen yder ikke mødediæter eller befordringsgodtgørelse.

Vedtaget af Teknik & Miljøudvalget den 23. januar 2019
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