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Referat, dialogmøde mellem Miljø- og teknikudvalget og Grønt 

Råd i Norddjurs Kommune. 

 

1. Offentlige arrangementer/ture 
De grønne foreninger holder årlige arrangementer med aktivitet og indhold relateret til de respektive 

foreningers faglighed. Alle er velkommen til arrangementerne. 

 

Dialog: Hvordan kan Norddjurs Kommune understøtte formidling af foreningernes arrangementer 

til gavn for borgere og gæster i kommunen. 

Der var en drøftelse af, om ”Oplev Norddjurs”, som er kommunens hjemmesideplatform for kultur- og 

fritidsarrangementer, også kan bruges til formidling af naturarrangementer 

Derudover er det nødvendigt, at orientere arrangørerne om, at de har muligheden for at få aktiviteter 

lagt ind på ”Oplev Norddjurs”. Grønt Råd foreslog videre, at der sker flere opslag om arrangementerne 

på kommunens facebookside, og at kommunen annoncerer med det i lokalavisen. 

Grønt Råd foreslog også, at de frivillige arrangører kan skrive hver deres indlæg til kommunens 

hjemmeside efter en model, der bruges på velfærdsområdet. 

Konkret foreslog Grønt Råd, at der gøres noget for at udbrede kendskabet til det stinet, der findes i 

naturen ved Lergravsvej/Friskolen i Grenaa. 

 

2. Forretningsorden Grønt Råd Norddjurs 
I forlængelse af seneste kommunalvalg er foreninger med sæde i Grønt Råd Norddjurs på ny udpeget. 

Rådet har konstitueres sig på møde den 5. april og vedlagt er den gældende forretningsorden tilpasset 

redaktionelle ændringer. 

 

Dialog: Hvilken samarbejdsform mellem Grønt Råd og MTU vil være mest optimal for gensidig 

information og vil det evt. give anledning til ændringer i forretningsorden for Grønt Råd? 

Det blev drøftet, om Grønt Råd kan bidrage i udviklingen af Enslevgården, og Grønt Råd gjorde 

opmærksom på, at der eventuelt kan hentes midler via Friluftsrådet. 
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”Lagunen” ved lystbådehavnen blev drøftet, idet man ikke kan sejle i fx kano mellem lystbådehavnen 

og åen. Spærringen er opsat pga. grøde- og tilsandingsproblemer. 

Grønt Råd vil også gerne have at vide hvornår og hvordan, der skal gives input til kommunens 

budgetproces. Det er rådets ønsker at blive inddraget i prioriteringen på miljø- og teknikområdet i den 

fase hvor den kommunale administration og kommunens udvalg og politikere fremlægger ønsker og 

ideer til næste års budget. Grønt Råd ønsker ikke at agere politisk aktivt, men alene som rådgivende 

organ. At skulle tage stilling til et færdigt og afbalanceret budgetforslag i høring er efter Grønt Råds 

opfattelse ikke en tilstrækkeligt frugtbar udnyttelse af de lokale og miljømæssige kompetencer, der 

er repræsenteret i rådet. 

Endvidere drøftedes, om Grønt Råd kan være høringspart i forhold til vandplaner/regulativer. 

Endelig drøftedes, om Grønt Råd kan bidrage til kortlægning i forhold til hvor, der er mulighed for at 

fiske i søerne i Norddjurs og hvor man kan henvende sig for at få lov til at fiske. 

Grønt Råd bemærkede, at det var en god konkret opgave, at gennemgå fortegnelserne over de 

kommunalt ejede arealer for kommunen. Og efterspørger gerne lignende opgaver, hvor medlemmernes 

lokale kendskab og baggrund kan kvalificerer kommunens initiativer. 


