Samarbejdsgrundlag
for
Brugerrådet på Nakskov Fjord

§ 1 Navn og hjemsted
Rådets navn er Brugerråd Nakskov Fjord.
Brugerråd Nakskov Fjord arbejder inden for det geografiske afgrænsende område; Nakskov
Fjord, de inddæmmede arealer og afvandingsområdet til fjorden samt den nærmeste del af
Langelandsbæltet.

§ 2 Formål
Brugerrådet Nakskov Fjord er et samarbejdsforum for foreninger, organisationer, private
virksomheder og offentlige myndigheder med interesse i natur, turisme, friluftsliv, kulturmiljø
og historie på og omkring Nakskov Fjord.
Formålet med Brugerrådets arbejde er:
•

At medvirke til at sikre og udvikle mulighederne for, at erhvervs- og friluftsoplevelser på
og omkring Nakskov Fjord kan ske på en naturmæssig bæredygtig måde.

•

At medvirke til initiativer, der kan styrke områdets naturgrundlag.

•

At medvirke til initiativer og formidlingstiltag, som kan øge kendskabet til Nakskov Fjords
natur- og kulturmiljø for såvel lokale som turister.

•

At sikre den gensidige dialog mellem brugere, lodsejere, offentlige myndigheder og andre
med interesse i området.

Brugerrådet skal fungere rådgivende for Lolland Kommune og Skov- og Naturstyrelsen Storstrøm inden for ovenstående formålsområder.

§ 3 Målsætning
Brugerråd Nakskov Fjord har som målsætning:
•

At øge erhvervs- og friluftslivets mulighed for at have indflydelse på at udvikle natur- og
kulturmiljøet på og omkring Nakskov Fjord.

•

At fremme medejerskabet blandt foreninger, organisationer og private virksomheder for
sammen med Lolland Kommune og SNS at udvikle, beskytte og benytte Nakskov Fjord.

Det ses gerne, at Brugerrådet udtænker og gennemfører konkrete initiativer i samarbejde med
Lolland Kommune og Skov- og Naturstyrelsen. Dette kan fx være udarbejdelse af
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informationsmateriale, registrering af naturværdier eller kulturmiljø, udvikling af nye
oplevelser mm.
Brugerrådet kan til dette arbejde nedsætte arbejdsgrupper, hvor de trækker medlemmer fra
rådet ind, til løse konkrete opgaver eller til at udvikle og realisere diverse projekter med
relation til formålet.

§ 4 Brugerråd
Brugerrådet består af repræsentanter fra lokale foreninger, organisationer, virksomheder og
offentlige myndigheder, som ønsker at arbejde for at fremme formålet. Enkeltpersoner kan
ikke optages i brugerrådet.
Der afholdes mindst 1 årligt møde i brugerrådet for alle rådets medlemmer.
Brugerrådet optager løbende nye medlemmer, såfremt ansøgerne opfylder de ovennævnte
betingelser for at være medlem. Ønske om medlemskab sker ved henvendelse til rådets
sekretariat.

§ 5 Bestyrelse
Brugerrådet nedsætter en bestyrelse, som har følgende faste medlemmer:
•

1 repræsentant fra Lolland Kommune

•

1 repræsentant for Naturvejledningen Lolland

•

1 repræsentant fra Skov- og Naturstyrelsen - Storstrøm

•

1 repræsentant fra Friluftsrådets kredsrepræsentation

•

1 repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening

Herudover vælges 6 medlemmer blandt rådets medlemskreds. Valgperioden er 2 år.
Formanden for bestyrelsen er fra Lolland Kommune.
Der afholdes mindst tre årlige møder i bestyrelsen.

§ 6 Sekretariat
Brugerrådet har sekretariat i Lolland Kommune.
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§ 7 Tavshedspligt
Brugerrådets møder er som udgangspunkt lukkede, men medlemmet kan vælge at referere til
bestyrelsen i sin organisation. Udtalelser fra brugerrådet og henvendelser til offentlige
myndigheder eller pressen m.v. besluttes under møder og fremsættes normalt af formanden.

§ 8 Forretningsorden
•

Sekretariatet indkalder brugerråd og bestyrelse til møder. Dagsorden med relevante bilag
udsendes til medlemmerne senest 1 uge før mødets afholdelse.

•

Alle medlemmer af brugerrådet kan rejse sager til behandling i brugerrådet eller
bestyrelsen. Sagen skal fremsendes skriftligt til sekretariatet senest 14 dage inden en
mødedato.

•

Når det skønnes hensigtsmæssigt, kan der indkaldes personer med speciel viden om
konkrete emner der er til behandling.

•

Efter hvert møde udsender sekretariatet et beslutningsreferat til alle medlemmer af
brugerrådet.
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