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Referat af møde i Grønt Forum  

 

Dato for møde: 

d. 11. september 2014 

 

Deltagere: 

Erik de Place Bjørn, DN 

Ole Wedel-Brandt Klima- og Miljøudvalget 

Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab 

Arne Jacobsen, Cyklistforbundet 

Svend Nordbo, Socialdemokratiet 

Per Bertelsen, CPH West 

Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug 

Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken 

Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening  

Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening.  

Ole Kjeldsen, Åparkens grundejerf. 

Edvard Kejser, Ishøj Strandbadeforening 

Hans W. Schmidt, Plan-, Byg- og Miljøcentret 

Inger Olsson (ref.), Plan-, Byg- og Miljøcentret 

 

Deltog ikke: Birgit Nielsen, Seyit Özkan, Ole Beckmann, , Bayram Yüksel, Erkan Yapici 

. 

 

1.Velkommen  
Erik bød velkommen  

Referatet blev godkendt.  

Punktet om orientering om mosen og vandråd blev rykket frem aht Nicolais efterfølgende møde. 

 

2. Orientering om visioner for St. VejleÅ og Mosen og vandråd 

 

St. Vejleå og Mosen 

Nicolai fortalte om tankerne om udvikling omkring Mosen og St. Vejle Å (oplæg vedlagt).  

Grønt Forum er inviteret til at deltage i workshop den 30. oktober og Nicolai opfordrede alle til at 

deltage, da han meget gerne vil have input fra Grønt Forums medlemmer. 

En foreløbig plan for mosen sendes ud som arbejdsdokument inden workshoppen 
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Vandråd 

Det vil blive foreslået Naturstyrelsen, at Lille Vejleå medtages i kommende vandplaner, f.eks. 

foreslås det, at fliserne fjernes på den strækning der er flisebelagt.  

 

3.Grønt Forums deltager kreds 

Status vedrørende medlemmer  

Det blev godkendt at Edvard Kejser fra Ishøj Strandbadeforening og tidligere medlem Henrik 

Larsen fra Landboforeningen er medlemmer af Grønt Forum 

 

4.Handlingsplan og aktiviteter  
   Orientering 

 Siden sidst v. Erik 

Preben og Erik har deltaget i interview med geografistuderende, der havde stor 

interesse for klimasikring. 

Johnny nævnte sag af afledning af vand langs vej i Thorslunde. Sagen er til 

behandling i TBU. 

 

  Der var ikke nyt fra arbejdsgruppen vedr. affald. 

 

 Status og nyt v. Hans og evt. Nicolai 

Orientering om status for nye planer  

Ny kommuneplan er vedtaget. To områder udbygges til erhverv og bolig 

(trekantsområdet og Ørnekærsvænge), det lille industriområde byudvikles. 

 

 Kort orientering om dagsordenssager (se KMUs dagsordenssager på www.ishoj.dk) 

  Spildevandsplanen for Ishøj Kommune er under behandling 

Et tillæg til spildevandsplanen vedr. regnvandshåndtering i Kirkebjerggård er 

under behandling 

Ny lokal plan for Kirkebjerggård er på vej 

 

 Aktiviteter                 

Klima- og Miljøpris 2014 v. Erik 

Indstilling af kandidat til pris (ansøgning og indstilling er hemmelig!) 

Erik orienterede om at der er indkommet én kandidat og arbejdsgruppen anbefaler 

at kandidaten indstilles til prisen. Erik har udarbejdet en indstilling, der er 

fremsendt med dagsorden.  

Grønt Forum godkendte at indstille kandidaten til miljøprisen. Indstillingen går 

videre til politisk behandling. 

 

Nedsættelse af arbejdsgrupper (information og Klima- og Miljøpris 2015) 

Da der kun var indkommet én indstilling, har arbejdsgruppen anbefalet at der 

arbejdes på at informere mere og på en anden måde. 

Dette blev drøftet. Johnny kunne fortælle, at der var gode initiativer i kommunen 

bla et tiltag om få skolehaver til børn. Efter yderligere drøftelse blev det besluttet, 

at der i stedet sættes endnu større fokus på Grønt Forums eget netværk, og at der 

tidligt i processen sættes ind på at finde kandidater i eget netværk. Ideer til 

informationsstrategi tages op på Grønt Forums møder. 

Arbejdsgruppe for klima- og miljøpris 2015: Jette, Erik, Arne, Kurt, Erik 

 

Øvrige 

Anvendelse af drikkevand til toiletskyl blev drøftet. 
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Der blev nedsat en arbejdsgruppe til at arbejde videre med det. 

Arbejdsgruppen: Johnny, Jette, Ole, Preben.  

Hans og Inger gjorde opmærksom på, at Ishøj forsyning kan have oplysninger 

om det, og at der er lovgivning om emnet. 

 

5.Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer 

Hans understregede at Grønt Forums input til plejeplan for mosen og deltagelse på 

workshoppen er meget velkomne. 

 

6.Mødeplan 

Møder i 2014:  

12. november kl. 15. Overrækkelse af Klima- og Miljøpris. 

13. november kl. 17. Grønt Forum møde 

 

7.Grønt Forums hjemmeside 

Søgning på siden kan blive bedre. Inger undersøger om der kan komme referat på forsiden af 

hjemmesiden og om søgning kan blive bedre. 

 

8.Retningslinjer for Kommunikation af Grønt Forums arrangementer og samarbejde mellem 

Grønt Forum og sekretariatet.  

- 

9.Kommunikation af Grønt Forums beslutninger 

 

10.Næste møde 

 

Næste møde er den 13. november 2014 

 

11. Evt. 

 

Det blev drøftet, at skiltningen på gang- og cykelstier kan vedligeholdes og koordineres meget 

bedre. Emnet tages op på næste dagsorden. 

 

Preben nævnte nogle sager. Egentlige sager til sagsbehandling sendes til pbm@ishoej.dk 

 

Erik opfordrede medlemmerne til at indsende punkter til dagsordenen. 
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