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1. Velkommen  
 

• Mødet blev afholdt i mødelokalet Vandværket på Rådhuset kl. 16.30 
 

 
2. Punkt som blev drøftet 

 

• Klimapuljen 
 

 
Insekthotel og insektbede ved siden af kirken fra Jesper Frank Søndergaard imødekom-
mes med følgende bemærkninger: Godkendt 
 
Kræver, at der sørges for vand i insektbadene 
Styrker biodiversitet 
Vil skulle støttes af klimapuljen for at blive gennemført 
4.000 kr. er et maksimalt rammebeløb 
Indstillingen om bevilling blev godkendt. 
 
Belysning af vej og sti ved solceller i Strandgårdsparken fra Pernille Møller afslås med 
følgende bemærkninger: Afvist 
Vil være CO2-reducerende 
Udvalget er skeptisk i forhold til at anlægget tjener sig så hurtigt hjem, og hvis det gør bør alle 
sådan set bare gøre det. 
Udvalget er usikre på, om kommunen via klimapuljen må støtte private anlæg af denne type. 
Kan gennemføres uden støtte 
Som følge af den rejste tvivl meddeles afslag. 
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Plantekasser i Baldershus fra Baldershus bestyrelse afslås med følgende bemærknin-
ger: Afvist 

Det er primært et forskønnelsesprojekt 
Selve etableringen og driften af plantekasser er ikke CO2-reducerende 
Vil styrke biodiversiteten 
Kan gennemføres uden støtte 
Indstillingen om afslag blev godkendt. 

Klimavenlig madproduktion i Torslunde Landsbysamfund fra Marie Johansen afslås 
med følgende bemærkninger: Afvist 

Det er et interessant projekt, da produktion af fødevarer er en stor miljøfaktor. Pro-
jektet kræver en større koordinering og aftaler med eksterne parter, og derfor er 
projektet endnu ikke modent til tilskud fra puljen. Indstillingen om afslag for så vidt 
angår 2021 godkendt. 

Mindste ”betonarealer” og øge Biodiversitet ved Landlyststien fra Vildtbanegårds be-
styrelse, bør kunne støttes med forbehold: Godkendt 

Forvaltningen bør sikre, at arealet er tilgængeligt for grundejerforeningen, og at der ikke er 
uhensigtsmæssigheder ved den valgte løsning i forhold til  
Der ydes kun tilskud indenfor rammen af 20.000 kr. til ny jord, fuglehuse og vildtblanding og ikke 
til fjernelse af græsarmering og hæk, hvilket ikke vil være CO2-reducerende i sig selv 
Fremmer biodiversitet 
Fremmer kulturændring fra befæstede til ubefæstede arealer 
Kan gennemføres uden støtte 
Indstilling om bevilling blev godkendt. 

 

Sikke cykelparkering og elcykelopladning af Natasha Carstens 
afslås med følgende bemærkninger: Afvist 
 
Udvalget finder forslaget meget interessant men også komplekst. 
Det vil binde kommunen til udgifter fremover, hvilket skal undersøges, ligesom andre parter skal 
inddrages i projektet. Udvalget foreslår, at forslaget bringes op i Grønt Råd til videre kvalifice-
ring. 
Indstillingen godkendt, og der gives afslag. 
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Kursus i bæredygtig mad fra Marie Johansen afslås med følgende bemærkninger: Af-
vist 

Det er et interessant projekt, da fødevarer er en stor miljøfaktor. 
Kræver koordinering og aftaler med kommunens skoleforvaltning 
Første seance er allerede den 27. oktober 
Kan gennemføres uden støtte 
Indstilling om afslag godkendt. 

 

Det blev aftalt, at administrationen meddeler Grønt Råds afgørelser til ansøgerne. 
 

        


