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Referat af møde i Grønt Forum  

 

Dato for møde: 

d. 26.januar 2017 

 

Deltagere: 

Erik de Place Bjørn, Danmarks Naturfredningsforening 

Per Bertelsen, CPH West 

Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken 

Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening  

Arne Jacobsen, Cyklistforbundet  

Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening 

Svend Nordbo, Socialdemokratiet 

Seyit Özkan, Klima- og Miljøudvalget  

Ole Wedel-Brandt, Klima- og Miljøudvalget  

Erkan Yapici, Klima- og Miljøudvalget,  

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

Inger Olsson, Plan-, Bygge- og Miljøcentret  

 

Deltog ikke: Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug, Birgit Nielsen, Socialdemokratiet, 

Henrik Hansen, Landboforeningen Gefion, Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj 

Havns repræsentantskab. Edvard Kejser, Ishøj Strandbadeforening, Ole Larsen, Åparkens 

Grundejerf, Bayram Yüksel, Klima- og Miljøudvalget, Ole Beckmann, Klima- og Miljøud-

valget,  

 

1.Velkommen  
Godkendelse af referat  

 

2.Grønt Forums deltager kreds 
Status vedrørende medlemmer: Ingen nye medlemmer  

 

3. Handlingsplan og aktiviteter  

Siden sidst 
Erik orienterede. Vedr regnhændelser var der forslag om oplysning af et nødtelefonnummer. på 

f.eks naturcentret. 

Ny Valgperiode: Emnet tages op som et punkt på næste møde.  

Grønt Forums virke blev drøftet. Der var følgende forslag: 

Større aktivitet fra foreningernes side,  

flere input til udvalget som udvalget kan arbejde videre med,  
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Opfølgning på emner der er bragt op på møderne: arboret, naturstier. 

Specifikke emner tages op og arbejdes videre med, så det ikke kun står i referatet.  

Flere ture til aktiviteter i kommunen  

Det blev aftalt: 

-at referent skal have focus på, at referatet gengiver emner der skal følges op på, og at Grønt  

Forum tilsvarende skal have fokus på referaterne, inden de godkendes. 

- der afholdes et særskilt møde om Grønt Forums fremtidige virke. 

-Inger vender tilbage vedrørende Johnnys forespørgsel om arboret, samt om Grønt Forum kan 

involveres i beplantning af arboret i skoven - i den udleverede pjece om skovlandskabet står der 

på en figur ’frugtplantage eller arboret’. 

 

Biofos opfølgning:  

Forsyningen har ikke problemer med affald i ledningerne, der er derfor ikke en opgave for 

Grønt Forum at følge op på.  

 

Støjvold:  

Det vil blive muligt for borgere og Grønt Forum at sætte sit præg. Der var ønske om inddragelse 

inden lokalplanen er færdig. Det forventes at der bliver borgerinddragelse og workshop i februar 

marts. Politikerne opfordres til at invitere Grønt Forum når de skal på tur.  

Det blev aftalt: 

-at sekretariatet sender tidsplan for volden. 

 

Klimaprojekt Ll Vejleå 

Hans orienterede, projektet er på nuværende at indhente oplysninger til en hydraulisk model for 

åen  mhp at udarbejde ny regulativ. Grønt Forum vil gerne involveres i vandplanarbejdet. 

 

Åoprensning 

 Sivkanter nedbarberes, hård skrab af bunden, følger ikke vejledning om oprensning. 

Det blev aftalt: 

-Arne sender nærmere oplysninger. 

-næste møde afholdes på Bredekærgård med ekskursion til St. Vejleå. 

 

Natursti vedligehold. 

Natursti bliver ikke vedligeholdt. Man må ikke cykle på golfbanens areal. Der ønskes bedre 

skiltning. Bedre aftale med golfbanen blev efterlyst. 

Det blev aftalt 

-at sekretariatet skaffer svar vedr. vedligehold af natursti, om der må cykles samt forhold og 

planer vedr. skiltning. 

 

Affaldsordningen:  

KMU får status for ordningen på hvert møde. 

 

Aktiviteter                 

 

Arbejdsgrupper 

Affald v. Tommy 

- 

 

Kommunikation v. Johnny 

- 

  

Klima- og Miljøpris v. Erik 

- 

 

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

- 

http://www.ishoj.dk/


 

 

 

 

4.Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer 

- 

5. Kommunikation 
(Punktet vedrører hvorvidt der er punkter fra møderne, der skal formidles videre og i så fald hvordan. Endvidere skal det 

drøftes hvordan budskab om Grønt Forum generelt kan kommer bedre ud.) 

 

6.Næste møde 

28.3.2017 Rådhuset – ekstra møde 

27.4. 2017 Bredekærgård. 

14.9.2017 Rådhuset 

30.11. 2017 Rådhuset 

7.Evt. 

 

 

 

 

 


