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1. Velkommen og præsentation og godkendelse af referat 

Erik bød velkommen, specielt til Jette Malling, Preben Hansen og Torben Svendsen, der er nye medlemmer. 

Dagsordenen blev præsenteret. Deltagerne præsenterede sig i runde. 

Der var ingen bemærkninger til referatet. 
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2. Grønt Forums deltagerkreds 

Forvaltningen har udsendt ny invitation til foreninger og virksomheder, og det har medført, at der er 3 nye med-

lemmer. 

 

3. Handlingsplan 

a.  Præsentation af håndtering af regnvand/klima 

Hans orienterede om, at en medarbejder fra Ishøj Forsyning på næste møde vil orientere nærmere om em-

net. Hans fortalte om forvaltningens administration af ansøgninger om nedsivning af regnvand. 

Birgit oplyste, at Kommunen er positiv overfor lokal håndtering af regnvand, som grønne tage mv. Mate-

riale om lokal håndtering af regnvand kan ses på spildevandscentrets hjemmeside 

http://www.spildevandscenter.dk/regnvand 
 

b.  Fingerplanen 

Materialet vedrørende fingerplanen er endnu ikke tilgængeligt. Punktet tages op på næste møde. 

 

c.Temamøde om solenergi 

Arbejdsgruppen for solenergi, der består af Tommy, Sven, Steen og Natasha, fremlagde forslag til informa-

tionsmøde for borgerne om solenergi. Idrætscentret koster 3.500 kr. hvis det bookes til privat brug. Forvalt-

ningen kan booke frit. Centersalen kan evt. også bruges. 

Arbejdsgruppen ønsker, at der skal være stande med forhandlere, byggesagsmedarbejder fra Forvaltningen, 

og en planmedarbejder kan også være aktuel. 

Jette Malling gjorde opmærksom på, at det kunne være aktuelt med oplysning om forhold vedrørende for-

sikring og brand. Birgit kunne give tilsagn om, at budgettet ville blive godkendt af Klima- og Miljøudval-

get, og Seyit oplyste, at Byrådet også kunne bakke op om forslaget. 

Der var tilslutning til forslaget, og arbejdsgruppen går videre med forslaget. 

 

d. Behandling af planer i Grønt Forum Punktet fremgår ikke af dagsorden. 

Forslag til affaldsplan er under politisk behandling og vil blive sendt i offentlig høring i 8 uger. Planen vil 

blive sendt elektronisk og specifikt til medlemmerne af Grønt Forum. Grønt Forum vil kunne lave et samlet 

høringssvar til planen.  

 

4. Orientering om ekspropriationer og besigtigelsesmøder ved højhastighedsbanen 

Ole orienterede om højhastighedsbanen. Projektet blev drøftet. Steen gjorde opmærksom på rødliste art vedr. Val-

lensbæk sø. Planen kan ses på Banedanmarks hjemmeside: http://www.bane.dk/visArtikel.asp?artikelID=11695 

  

5. Mødeplan  

Mødeplan for 2013 fastsættes på næste møde. Det blev aftalt at mødetidspunkt tilpasses høringsperioder for 

kommunens aktuelle planer. 

 

6. Grønt Forums hjemmeside 

Forslag til hjemmeside blev forelagt. Det blev aftalt, at forvaltningen arbejder videre med at udarbejde en hjem-

meside. Forslag til design, logo, tekst godkendes af Erik. Forslag om Grønt Forum på Facebook afventer.  

 

7. Kommunikation af Grønt Forums beslutninger 

Der var forslag om folder om Grønt Forum, fast annonce i Sydkysten med henvisning til hjemmesiden samt en in-

troduktionsvideo. 

 

7. Næste møde 

Næste møde afholdes den 22. november 2012.  

 

8. Evt. 

Steen gjorde, med udgangspunkt i indslag om Grønt Forum i Ishøj Nyt, at Grønt Forum er upolitisk. 

Birgit orienterede om at det pågældende indslag i Ishøj Nyt var et interview med hende som formand. Birgit poin-

terede at hun er enig i, Grønt Forum er et upolitisk forum. 
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Seyit foreslog at Ishøj Nyt bringer et generelt indslag om Grønt Forum. 

 

Det blev drøftet, hvordan de enkelte medlemmer kan henvise til medlemskab af Grønt Forum uden at udtale  

sig på forummets vegne. Der var ønske om at tage emnet op på næste møde.  


