Vedtægter for naturparkrådet i Naturpark Mølleåen

februar 2017

1. Formål
Naturparkrådet for Naturpark Mølleåen er et rådgivende debatforum for lodsejere, organisationer og
offentlige myndigheder med interesse for natur, turisme, friluftsliv og kultur inden for Naturpark
Mølleåens område.
Naturparkrådets arbejde har til formål at fremme og synliggøre muligheder for natur- og
friluftsoplevelser i Naturpark Mølleåen.
Naturparkrådet er rådgivende for de kommuner, som er involverede i Naturpark Mølleåens drift og
udvikling. Naturparkrådet kan komme med gode råd til kommunerne og Naturstyrelsen Østsjælland,
både på eget initiativ og på opfordring fra kommunerne.

2. Sammensætning, valg og udpegning til naturparkrådet
De fire byråd udpeger hver af deres midte et medlem til naturparkrådet. Et af de fire
byrådsmedlemmer udpeges som formand for rådet. Der udpeges desuden en næstformand.
Herudover består naturparkrådet af følgende organisationer:
Et medlem af det Grønne Råd/Miljøråd fra hver kommune
En repræsentant fra museerne i området omkring naturparken
Et medlem fra foreningen Naturparkens Venner
Et medlem fra Danmarks Naturfredningsforening
En repræsentant for Naturstyrelsen Østsjælland
1-2 lodsejerrepræsentanter fra hver kommune
Et medlem af Friluftsrådets lokalkreds
Et medlem af Nordsjællands Landboforening/Gefion

Lodsejerrepræsentanter udpeges på baggrund af ansøgning med mandat fra 20 lodsejere indenfor
naturparkens område. Lodsejerrepræsentanter skal have bopæl indenfor naturparkens område.

Medlemmerne har desuden mulighed for at sende en stedfortræder, såfremt medlemmet er
forhindret i at deltage på mødet.

Hvis et medlem af naturparkrådet, som er udpeget af en forening, træder ud af
naturparkrådet, udpeger den pågældende forening et andet medlem og meddeler dette til
kommunerne.
Hvis en lodsejerrepræsentant træder ud af naturparkrådet, vil en anden ansøger blive
udpeget af kommunerne.
Kontaktoplysninger på medlemmer af naturparkrådet skal fremgå på Naturpark Mølleåens
hjemmeside.

3. Mødernes afholdelse
Naturparkrådet mødes to gange om året; et møde om foråret og et møde om efteråret.
Indkaldelse til ekstraordinære møder kan ske med 14 dages varsel ved formandens
indkaldelse. Naturvejlederen indkalder til naturparkrådets ordinære møder senest en
måned før mødets afholdelse og naturvejlederen udarbejder en dagsorden. Referatet
udarbejdes ligeledes af naturvejlederen. Referatet offentliggøres på Naturpark Mølleåens
hjemmeside senest 14 arbejdsdage efter mødets afholdelse.
Formanden er dirigent på naturparkrådets møder, og i dennes fravær næstformanden.
Naturparkrådets beslutninger træffes ved almindeligt stemmeflertal. Står stemmerne lige,
er formandens, i dennes fravær næstformandens, stemme udslagsgivende.

4.

Ændringer af vedtægter

Ændringer til vedtægterne for naturparkrådet fastsættes af kommunerne i samarbejde med
naturparkrådet. Mindre ændringer kan dog ske ved formandens og næstformandens
godkendelse.

5. Ikrafttræden
Disse vedtægter træder i kraft d. 1. april 2017.
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