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Referat af møde i Grønt Forum  

 

Dato for møde: 

d. 7. maj 2014 

 

Deltagere: 

Erik de Place Bjørn, DN 

Birgit Nielsen, Socialdemokratiet 

Bayram Yüksel, Klima- og Miljøudvalget 

Erkan Yapici, Klima- og Miljøudvalget 

Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab 

Arne Jacobsen, Cyklistforbundet 

Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug 

Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken 

Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening  

Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening.  

Ole Kjeldsen, Åparkens grundejerf. 

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

 

Deltog ikke: Seyit Özkan, Ole Beckmann, Ole Wedel-Brandt, Svend Nordbo, Per Bertelsen, Kjeld Eriksen. 

 

1.Velkommen  

Erik bød velkommen til de nye medlemmer Bayram Yüksel, Erkan Yapici og Ole Kjeldsen. 

 

Referatet blev godkendt.  

 

2.Grønt Forums deltager kreds 

Status vedrørende medlemmer  
Medlemsliste over nuværende medlemmer er udsendt (vedlægges). 

 

3.Handlingsplan og aktiviteter  

 

Forslag til forretningsorden: 

Formanden orienterede om ændringsforslag til forretningsorden. Forretningsordenen blev vedtaget 

med de foreslåede ændringer og med tilføjelsen:  

Hvis 1 medlem udtræder i valgperioden, kan den forening, vedkommende repræsenterer, vælge et 

nyt medlem (forslaget er vedlagt). 

 

Aktiviteter 

Miljøpris 
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Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Erik, Kurt, Arne og Jette 

 

Forsalg til andre aktiviteter: 

Der var ønske om at fokusere på affald og affaldsplaner. 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe bestående af Birgit, Preben, Tommy, Ole  

 

Erik orienterede om workshop vedr. Natur- og Park politik. En ny plan for Natur og Park kommer i 

høring efter sommerferien.  

 

Inger og Tommy orienterede om Ishøj Kommunes spar 20% projekt - energirådgivning til boligejere. 

Der er udsendt brev til grundejerforeninger, pressemeddelelse og orientering på facebook.  

Hvis der ikke komme nok tilmeldinger kan Grønt Forum udbrede kendskabet til projektet bla. ved 

flyers (udleveret på mødet og vedlagt). Inger orienterer nærmere. 

 

Inger orienterede om forslag til spildevandsplan for Ishøj Kommune. På baggrund af spørgsmål fra 

Johnny vil Birgit undersøge om regnvand kan anvendes til toiletskyl. 

 

Jette orienterede om at Strandgaardsparken har fået rådgivning til afhjælpning af oversvømmelser ved 

voldsom regn. Jette vil tage rådgiverrapporten med til næste møde. 

 

Hans og Kurt orienterede om at Vandråd er nedsat og at et beløb kan anvendes til aktiviteter til for-

bedring af vandløb. Der er mulighed for at nedsætte lokale råd. Johnny foreslog, at der nedsættes et 

Ll. Vejleåudvalg. Det overvejes om der er interesse i Grønt Forum for at nedsætte et udvalg. 

 

Erik orienterede om borgermøde i Strandparken. 

 

4.Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer 

 

Erik orientere om forslag til Kommuneplan, der er i høring til 12. marts. Kommuneplanen vil afføde 

lokalplaner, der vil komme i høring. 

 

Der var ønske om, at Grønt Forum orienteres inden planforslag foreligger. Der var tilfredshed med at 

Grønt Forum kunne inddrages i processen, som de blev ifm Natur og Park politikken.  

 

Formandsskabet vil komme med ideer til hvordan Grønt Forum kan inddrages.  

 

Forummet holder sig orienteret om planer og tiltag via hjemmeside, hvor der ligger dagsordener og 

referater fra Klima- og Miljøudvalg, Teknik- og byggeudvalget samt Byrådet. 

 

Det blev drøftet at Grønt Forum eventuelle høringsvar samlet. 

 

5.Mødeplan 

Møder i 2014: 

11. september 

13. november 

 

6.Grønt Forums hjemmeside 

- 

 

 



 

 

 

 

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

Grønt Forum og sekretariatet.  

- 

8.Kommunikation af Grønt Forums beslutninger 

- 

9.Næste møde 

Den 11. september 2014 kl. 17 -18.30 

 

10.Evt. 

Erik orienterede om, at vanddybden omkring Arken er 1 meter dybere end der blev udmeldt på 

valgmødet 
  
Erik har modtaget brev fra fire førsteårsstuderende på Geografi og Geoinformatik på Københavns 

Universitet, som er i gang med et projekt om Ishøj Kommune vedr. klimaforandringer og de klima-

tilpasningstiltag, som Ishøj Kommune, set på landsplan, er foregangsmænd for. På Grønt Forums 

vegne deltager Erik i et interview herom med de studerende 

 


