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Referat af stiftende møde for Grønt Forum. 

 

Dato for møde: 

24. april 2012 

 

Dagsorden  

1.Velkomst og oplæg til stiftelse af Grønt Forum ved udvalgsformanden. 

Udvalgsformand Birgit Nielsen bød velkommen til mødet. 

Birgit Nielsen orienterede om mål for Ishøjs Kommunes klimahandlingsplan samt iværksættelsen 

af Grønt Forum. 

På baggrund af ønske fra en af deltagerne, blev der en runde hvor deltagerne præsenterede sig. 

 

2.Præsentation af Klimahandlingsplanens punkter (v. administrationen). 

Ole Horskær udleverede oversigt over klimahandlinger fra Ishøj Kommunes Handlingskatolog - 

klima 2012 og gennemgik kort udvalgte afsnit der kunne relatere sig til arbejdet i Grønt Forum. 

 

3.Drøftelse gruppevis blandt mødedeltagerne af hvilke punkter i handlingsplanen – eller 

andre emner – der ønskes taget op i Grønt Forum. 

Emner fra handlingskataloget og øvrige emner blev drøftet i grupperne. 

 

4.Kort afrapportering fra grupperne. 

Grupperne orienterede herefter i stikord om de emner der var blevet talt om kunne tages op i 

Grønt forum: 

Generelle behov 

Strandområdet 

Bolig – og erhvervsinddragelse 

Energirådgivning 

Klima 

Natur 

Traffik 

Bæredygtig transport 

Pendlervilkår 

Støj 

Sol – og vindenergi 

Bæredygtig byudvikling 

Et ’bredt’ forum 

Vision 

Videndeling 

Unge miljøambassadører 
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Birgit Nielsen kommenterede, at det var hendes ønske at Grønt Forum blev et forum med 

konkrete handlinger, hvor der også var plads til de visionære tanker. 

 

5.Udvalgsformanden redegør for det videre arbejde efter det stiftende møde.: 

Birgit Nielsen orienterede om at Grønt Forums formand, næstformand samt administrationen 

nu vil udarbejde forslag til forretningsorden og handleplan. Heraf vil det bla. fremgå hvor 

mange repræsentanter for hver enkelt forening der kan deltage i Grønt Forum. I den forbin-

delse var der ønske blandt deltagerne om at foreninger kunne trække på enkeltpersoner i 

f.eks. arbejdsgrupper, selvom disse personer ikke var medlemmer af Grønt Forum. 

Forretningsordenen forelægges på møde d. 7. juni kl.17.00 (mødetidspunkt rettet i forhold til 

at der blev nævnt d. 21. maj på mødet) i Grønt Forum. Herefter forelægges det Klima- og 

Miljøudvalget til godkendelse, så vidt muligt på møde i juni 2012.  

 

6.Valg af formand: Hvem blandt de fremmødte foreningsrepræsentanter kandiderer til 

valg? Valg blandt kandidaterne (hver fremmødt, bortset fra KMU medlemmer, kan 

stemme på én kandidat). 

 Birgit Nielsen orienterede om at valg af formand vil være gældende indtil d. 31.12.2013 og 

at valgperioden herefter vil følge byrådsvalgperioderne. 

Erik de Place Bjørn og Tommy Olsen blev indstillet til valg som formand.  

Efter en kort præsentation af de opstillede blev der stemt. 13 deltagere afgav stemmer, ud af 

14 mulige. Erik blev valgt til formand med 7 stemmer mod 6. 

 

7.Tilkendegivelse fra de fremmødte foreninger og personer, om de ønsker at deltage i Grønt 

Forum (notere: foreningsnavn, kontaktnavne, adresser, E-mails, tlf. nr.). 

Liste med tilmeldte til det stiftende møde blev omdelt, og deltagerne tilkendegav om de øn-

skede at deltage i Grønt Forum. 

Birgit Nielsen understregede, at man kun kan være medlem af Grønt Forum hvis man repræ-

senterer en forening. 

 

8.Næste møde i Grønt Forum: D. 7. juni 2012 

 

9.Evt. Der blev på forespørgsel lovet deltagerne, at de ville få liste over deltagere samt kontakt-

oplysninger (E-mail adr. m.v.) tilsendt. 

 

 

 

 


