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Referat af møde i Grønt Forum  

 

Dato for møde: 

d. 19. maj 2016 

 

Deltagere: 

Erik de Place Bjørn, Danmarks Naturfredningsforening 

Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab 

Kåre Svarre Jacobsen, direktør Teknisk Forvaltning 

Per Bertelsen, CPH West 

Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken 

Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening  

Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening.  

Edvard Kejser, Ishøj Strandbadeforening 

Arne Jacobsen, Cyklistforbundet  

Seyit Özkan, Klima- og Miljøudvalget 

Ole Wedel-Brandt, Klima- og Miljøudvalget 

Ole Beckmann, Klima- og Miljøudvalget, Birgit Nielsen, Socialdemokratiet 

Erkan Yapici, Klima- og Miljøudvalget,  

Henrik Hansen, Landboforeningen Gefion  

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

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

 

Deltog ikke: Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug, Svend Nordbo, Socialdemokratiet 

Ole Larsen, Åparkens Grundejerf, Bayram Yüksel, Klima- og Miljøudvalget,  

 

 

 

1.Velkommen  
Erik bød velkommen.  

 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

 

Teknisk Forvaltnings nye direktør Kåre Svarre Jacobsen deltog på mødet. Han præsenterede 

sig og oplyste at han gerne vil inviteres til møder, hvor der er behov for hans deltagelse.   

 

Per Bertelsen orienterede om, at CPH-Vest er fusioneret med Københavns Tekniske skoler, 

der har hovedadresse i København, men da CPH-Vest skolen ligger i Ishøj fortsætter Per i 

Grønt Forum.  
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2. Grønt Forums deltager kreds 

Ingen nye medlemmer. 

 

3.Orientering om frilufts- og naturprojekt samt skovprojekt  
Der blev stillet spørgsmål til, hvornår det afgøres, om der skal være aboret eller frugttræer i 

skovområdet. Ole Wedel-Brandt foreslog et aboret med forskellige frugttræer. 

Ole Bechmann oplyste at der skulle være fokus på opsamling af affald. 

Det var desuden ønske om, god sameksistens mellem cyklister i området. 

 

4. Handlingsplan og aktiviteter  
    Orientering 

Siden sidst v. Erik 

Høring om højvandspumpe 

Møde om aktiviteter i Strandparken 

Letbane påbegyndes, staten bidrager med max 1.5 mia. Ekstra udgifter over 30 % betales af 

kommune og region. 

 

Blødt vand  

Et forsøg starter på Thorsbro vandværk.  

Folder om emnet ses her  

http://www.hofor.dk/wp-content/uploads/2015/09/Bloedt_vand_til_gavn_for_dig.pdf 

   

Støjvold 

Det undersøges hvilket materiale, der skal anvendes. 

Tommy foreslog solceller. 

Seyit foreslog en prøvestrækning. Det kan evt. foregå under GATE 21 

Ole Beckmann gjorde opmærksom på, at Borgergruppen mod Støj har udgivet en bog. 

 

Status for Winthersminde. 

Johnny ønskede et stisystem der gjorde det muligt at bevare et sammenhængende cykelsy-

stem. Det blev oplyst, at det ville blive muligt langs vejen i området. 

 

Tranegilde prøvepumpninger  

Der udføres pumpninger for at undersøge, om det er muligt, at indvinde drikkevand. 

Biofos har et affaldsproblem på anlægget og ønsker at starte en kampagne. Grønt Forum kan 

deltage i arbejdet med mere oplysning. Der var forslag om plakater og foldere om emnet.  

Hans opfordrede til deltagelse i arbejdsgruppe. Det tages op på næste møde. 

 

Det blev foreslået at Grønt Forum-mødet den 8. september holdes på Biofos. 

 

Aktiviteter     

Deltagelse i koordinationsforum. 

Grønt Forum vil blive indbudt. 

Henrik starter med at deltage, hvis Henrik senere inviteres ad anden vej, deltager Kurt som 

Grønt Forums repræsentant. 

 

Arbejdsgrupper: 

Jette har indsendt forslag vedrørende restmad fra kantinen. 

Det blev oplyst at det ikke er ulovligt at udbringe mad. Kantinen har ikke ansvar for maden ef-

ter den er afleveret, det har modtageren. 

Jette foreslog at maden skulle bringes ud i stedet for at den skulle hentes af brugerne. Sekreta-

riatet kontakter De Udsattes Råd med henblik på at finde løsninger. 
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Affald Status på nye løsninger. 

Birgit oplyste, at det er vigtigt at der er information samtidigt med opsætning af affaldsspande. 

Seyit oplyste, at hvis man ønsker at aflevere det ’gamle’ beholdere’ skal de stilles ud som stor-

skrald. 

Der blev efterlyst frivillige til at stå i butikken nogle torsdage fra 15-17. 

 

Kommunikation 

Inger finder arbejdsgruppens oprindelige formål frem og det vurderes om gruppen skal fort-

sætte. 

(Ref: følgende fremgår af referat fra 10. september 2015: 

Ny arbejdsgruppe blev etableret: 

Johnny (tovholder), Edvard, Jette og Preben.. 

Grønt Forum vil gøre mere ud af at kommunikere hvem Grønt Forum er, hvad 

Grønt Forum kan og vil. Mulige medier: flyers, facebook, Vores Ishøj) 
 

Klima- og Miljøpris 

Erik fremlagde arbejdsgruppens indstilling til kandidat til årets Klima- og Miljøpris. Der var 

ingen indvendinger imod indstillingen. 

 

Det blev understreget, at kandidaten til miljøprisen skal hemmeligholdes. 

 

Der var ønske om, at det også havde været klart for andre end institutionerne, at der kunne sø-

ges om en miljøpris og der var ønske om, at der arbejdes videre med mulighederne for at spre-

de viden om emnet til øvrige institutioner. 

 

Det blev drøftet, hvordan tidligere priser kunne synliggøres i fremtiden. Seyit foreslog at alle 

priser udstilles et sted, f.eks. som plaketter. 

 

5. Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer 

 

Aktuelle planer. 

Trafikhandlingsplan 

Hans orienterede om trafikhandlingsplanen. Der arbejdes videre med planen i arbejdsudvalg. 

http://www.ishoj.dk/trafikhandlingsplan. 

 

Johnny foreslog en ordning der sikrer, at alvorlige traffikforseelser kan meldes anonymt. 

Det tages op på næste møde. 

 

Lokalplan for campingplads 

 

Hans orienterede om lokalplan for campingpladen. Høringsperioden er udløbet. 

 

Vandsparekampagne i Ishøj forsyning. 

Kurt og Tommy deltager i arbejdsgruppe 

 

6. Mødeplan 2016 
8. september 

17. november. 

  

7. Kommunikation 

-  

10. Næste møde 

8. september 

11. Evt. 

 

http://www.ishoj.dk/trafikhandlingsplan

