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1. Velkommen  

 

 Mødet blev holdt i Byrådssalen, der var 12 deltagere til mødet.  
 

 Inge Sørensen, Centerchef for ejendomme er blevet en del af Grønt Råds 
administration, og vil være med til møderne fremover. 

 

 Der var en henvendelse fra Henrik Kjølberg om hvorvidt det var forsvarligt at 
afholde mødet fysisk. Efter at mødet blev flyttet til byrådssalen var vurderin-
gen, at mødet kunne gennemføres forsvarligt.  
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Samtidig vurderes det, at møder af den meget debatterende form som Grønt 
Råds møder skal have, bedst afholdes fysisk. Hvis der fremover er problemer 
med at afholde møder fysisk, vil det blive undersøgt om Ishøj Kommune kan 
afholde møderne på en webplatform for alle, eller for dem der ønsker det. 

 
 

2. Referat fra sidst 
 

 Godkendt 
 

3. Dagens tema Grønt Råds forretningsorden, årshjul, kriterier for Miljøpuljen, 
hjemmeside samt Klima- og Miljøprisen 

 
V/ Tommy Olsen: 

 

 Grønt Råds forretningsorden samt årshjul 
 

o Tommy havde små rettelser til formuleringen af forretningsorden, han 
retter i dokumentet og sender det til administrationen. 
 

o Årshjulet skal bruges til at skrive i, hvad vi skal huske og drøfte frem-
adrettet i Grønt Råd. Der kan være forskellige temaer, som Grønt Råd 
kan arbejde videre med ex. Miljøpuljen, Klima- og Miljøprisen samt for-
skellige arrangementer. 

 
o I 2021 bliver der holdt 5 møder, da et af møderne kun skal omhandle 

udvælgelse af vinder/vindere af Miljøpuljen på 50.000 kr. 
 
 

 Kriterier for tildeling af Miljøpuljen 
 
o Kriterierne blev godkendt 

 
o Arbejdsgruppen for Miljøpuljen er: 

 
Arne jakobsen, Preben Kok, Erkan Yapici samt administrationen 

 
 

 Kommunikation – Grønt Råds hjemmeside 
 

o Ishøj Kommune får helt ny hjemmeside i 2021, derefter kan Grønt Råd 
lave inputs, for at synliggøre grønt Råds arbejde. Hvis I allerede nu har 
noget I gerne vil have på hjemmesiden, kan teksten sendes til Maria. 
 

o Grønt Råds nuværende hjemmeside er: 
 

 https://ishoj.dk/gr-nt-forum 
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o Arbejdsgruppen for kommunikation, som skal vurdere muligheder med 
en ny hjemmeside for Grønt Råd samt andre kommunikationstiltag er: 

 
Tommy, Preben Hansen, Torben Davids samt Jette (hvis der er flere der vil 
være med i gruppen, kan I skrive til Tommy) 
 

 

 Klima- og Miljøprisen 2020 
 

o Arbejdsgruppen har holdt møde med Thomas fra kommunikationsafde-
lingen, det kan ikke nås at uddele prisen i år. Men arbejdsgruppen vil 
bruge det samme emne til 2021 prisen ”Hvem gør Ishøj Grøn” 
 

o Erkan orienterer Klima og Miljøudvalget, at prisen ikke bliver uddelt i 
år. 

 
o Maria skriver til kommunikation så aflysningen kan komme på Face-

book og Sydkysten osv. så borgerne bliver gjort opmærksom på aflys-
ningen, og at man kan søge om prisen i 2021. 

 
 

4. Aktiviteter 
 
Arbejdsgrupper 
 

 Affald (Anita, Jette, Tommy, Preben, Pernille) 
 

o Pernille laver et oplæg til administrationen vedr. affaldssortering for 
hjemmehjælperne, samt sortering ved Kærbo og Torsbo omsorgs-
center. 
 

o Affaldssortering ved Bredekærgård, besøgene skal have mulighed 
for at sortere i alle fraktioner, så affaldet ikke bliver smidt i naturen. 

 
o Pernille sender en doodle til arbejdsgruppen, så de kan mødes sna-

rest.  
 

 Redaktion hedder nu Kommunikation (Tommy, Jette, Preben hansen, Tor-
ben Davids og Erik, hvis han ønsker det) 

 

 Klima- og Miljøpris 2020 (Jette, Erik, Henrik Hansen, Arne, Kurt) 
 

o Udskydes til 2021, samme emne, nyt møde 7. oktober 2020. 
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 Transport (Henrik Hansen, Jette, Johnny, Tommy, Arne) 
 

o Delebiler, Tommy og Henrik Hansen holder det møde med Marie 
Louise Madsen Teknik og Miljødirektøren, som blev aflyst inden 
sommerferien. 

 

 Trafikstøj/Støjvold generelt (Henrik Kjølberg, Svend, Kurt, Preben) 
 

 
5. Orientering 

 
Kort orientering om dagsordenssager, se KMUs dagsordenssager på 
https://ishoj.dk/dagsordener-og-referater 
 

Orientering 
 

  5 små tegnefilm, hvordan bliver affaldet genanvendt  
https://affald.ishoj.dk/ 
 

 Spildevandstillæg for Ørnekærs Vænges nye boliger 
https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-16-09-2020 

 

 Affaldsområdet, VF har lavet et notat om genanvendelsesprocenten i Ishøj 
https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-16-09-2020 

                     

 Vandområdeplanen, Ishøj Sø  
                           https://ishoj.dk/dagsorden/klima-og-miljoeudvalget-16-09-2020 
                            
 

6. Næste møde 
 

 Torsdag d. 26. november 2020 
 

7.    Eventuelt, nye temaer samt drøftelser 
 

 Kan der laves flere vilde blomsterområder på nogle af kommunens mange grøn-
ne græsplæner, Jette og Tommy vil lave et oplæg, hvad kommunen samt private 
haveejere kan gøre, for at fremme biodiversiteten. 
 

 Nye temaer til møderne i 2021, ladestandere til elbiler samt affaldssortering. 
 

 Erkan orienterede om at Grønt Råd har 140.000 kr. fra klimaåret 2020, der kan 
bruges, nogle forslag? 
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 Hvis de skal overføres til næste år, skal ideen forelægges Byrådet, ellers går 
pengene i kommunekassen. 
 

 Der kom 2 forslag, projekt delebiler, eller flere bænke ved stierne rundt i kommu-
nen. 

 

 Birgit Nielsen undersøger, om der kan etableres en fugleø i afvandingsbassinet 
ved Landsbyskoven. 
 

 RealDania har sat et stort projekt i gang kaldet DK2020. Her laver kommuner 
med udgangspunkt i en status for deres klimapåvirkning (hele kommunen dvs. 
også borgere og virksomheders aktivitet), en plan for hvordan man lever op til 
Parisaftalen. De første 20 kommuner er i gang med arbejdet. Nu inviteres de re-
sterende kommuner med i to omgange.  
Erkan oplyste at byrådet har besluttet, at Ishøj går med i andet halvår af 2021. 
Her skal borgerne inddrages, og derfor bør Grønt Råd også deltage.  
Tommy foreslog, at vi får Realdania ud og fortælle om tankerne bag og det forløb 
kommunen og borgere skal igennem for at udarbejde DK2020 planen. Der kunne 
afholdes et møde på tværs af Grønt Råd, byrådet og forvaltningen, så alle er 
klædt bedre på. Tommy og Erkan arbejder videre med dette. 

 
 

 Svar på spørgsmål fra Grønt Råd til kommunen 
 

o Det store hul, som er lavet ved Ishøj Boulevard og Ishøj Søvej er til 
nye parkeringsarealer tilhørende Vejleåparken. 

 
o Status på implementering af tiltag for oaser langs den grønne forbin-

delse: 
 

Løgene er netop blevet lagt i denne uge, selve oaserne hvor bænke-
ne skal placeres, vil være med frøblanding, som også bliver lavet 
snarest. De nye bænke er valgt, men ikke bestilt, der forventes ikke 
at være lang leveringstid på dem. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


