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Afmærket

Kære grundejerforeninger
Den 21. december 2020 vedtog Fredensborg Kommunes Byråd at nedsætte et Klimaråd med start i 2021.
Klimarådets fokus vil være kommunens grønne omstilling; energibesparelser, grøn energi og bæredygtig byggeri, grøn mobilitet for borgere og
virksomheder, samt binding af CO2.
Rådet vil blive sammensat af medlemmer fra kommunens politiske niveau, kommunens foreninger, virksomheder, organisationer,
interessegrupper og øvrige eksperter og borgere, som har kompetence eller er særlig relevante for kommunalt klimaarbejde.
Som I måske har set i den lokale presse, er de politiske partier i gang med at udpege formand og næstformænd, men også virksomheder,
foreninger og borgere skal repræsenteres i Rådet. Derfor har vi hermed fornøjelsen af at tilbyde Fredensborg Kommunes grundejerforeninger
en plads i Klimarådet
Grundejerforeningerne skal i fællesskab indstille både et medlem og en suppleant til Klimarådet. Hvis jeres forening mener at I har en
kvalificeret repræsentant, som ønsker at deltage, er I velkomne til at melde ind til os. Der skal følge en begrundelse med for hver indstilling af
en kandidat, herunder kandidatens indsigt i og viden om klimasagen og motivation for ønsket om at deltage i Klimarådet mv.
Så vil vi samle kandidaterne fra de forskellige foreninger, så Byrådet kan udpege en repræsentant og en suppleant for grundejerforeningerne
til Klimarådet.
Jeres fælles indstilling er omfattet af ligestillingslovens § 10 a, der omhandler kønssammensætning i kommunale og regionale udvalg. Det
betyder, at I skal indstille 1 mand og 1 kvinde som medlem, og 1 mand og 1 kvinde som suppleant.
Bestemmelsen i ligestillingsloven kan dog fraviges, hvis der er særlige grund til at I ikke kan udpege det krævede antal mænd og kvinder, fx
hvis det ene køn kun i ringe omfang er repræsenteret eller valgt ind. Eller hvis I ikke har mulighed for at foreslå både kvinder og mænd med
de fornødne kvalifikationer og/eller sagkundskab. I så fald skal I give en begrundelse for dette samtidig med indstillingen.
I skal være opmærksomme på, at hvis der ikke er givet en begrundelse, eller begrundelsen ikke kan accepteres, kan Byrådet vælge, at
pladsen ikke besættes.
Efter modtagelsen af jeres fælles indstilling vil Byrådet beslutte, hvem der skal udpeges som henholdsvis medlem og suppleant.
Rådet følger den kommunale valgperiode og det forventes at Rådet afholder 2 møder i 2021 og derefter 2-4 møder årligt. Møderne forventes
at blive af 2-3 timers varighed. Der ydes diæter til ikke-byrådsmedlemmer, samt kørselsgodtgørelse.
I det vedhæftede kommissorium uddybes medlemssammensætningen, formål og organisering.
Klimarådets første møde er planlagt til april 2021.
Vi håber, I vil acceptere denne indbydelse og dermed deltage aktivt i Fredensborg Kommunes klimaarbejde.
Jeres fælles indstillinger af navne og kontaktdata på repræsentanter og suppleanter til Klimarådet skal sendes til klima@fredensborg.dk att.
Helle Andersen inden den 29. januar 2021.
Venlig Hilsen
Thomas Lykke Pedersen
Borgmester

Louise Mehnke
Formand for Klimarådet
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