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Referat af møde i Grønt Forum  

 

Dato for møde: 

d. 5. september 2013 

 

Deltagere: 

Erik de Place Bjørn, DN 

Birgit Nielsen, Klima- og Miljøudvalget 

Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab 

Natasha Carstens, Cyklistforbundet 

Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug 

Per Bertelsen, CPHWest 

Preben Kok, Danmarks Naturfredningsforening 

Arne Jacobsen, Cyklistforbundet 

Torben Svendsen, Tranegilde Landsbylaug 

Carsten Pålsson, Strandgårdsparken 

Tommy Olsen, Energitjenesten 

Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken 
Svend Nordbo, Socialdemokraterne 
Lennart Hartmann Nielsen, Klima- og Miljøudvalget 

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

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

 

Afbud: Seyit Özkan, Steen Roed og Johnny Petersen. 

 

1.Velkommen  

Referat blev godkendt. 

Erik har fremsendt indsigelse mod anbringelse af transformerstation i Ishøj. 

 

2.Grønt Forums deltager kreds 

Ingen nye medlemmer  
 

3.Handlingsplan og aktiviteter  

•Klima- og Miljøpris  

Erik orienterede om kandidater til Klima- og Miljøprisen,  

Arbejdsgruppen har besøgt alle 5 kandidater og har udarbejdet notat med anbefaling af kandidat. 

Erik orienterede om de fem indstillede kandidater: 

Danske Bank, der har reduceret papir og transport via digitalisering  

GSV, miljø bliver tilgodeset på mange fronter, rengøring, materiel mv. 

Scania, også her bliver miljø forbedret på mange fronter, benzinøkonomi, genbrug af vand mv. 

Fasanparken, P-plads skal omdannes til klimavenligt grønt anlæg. Projektet er ikke realiseret endnu  
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Vildtbanegård, renovering har medført besparelse på varme, desuden forskønnet området. 

 

Arbejdsgruppen har anbefalet Vildtbanegård og har lagt særlig vægt på, at incitamentet til renoveringen 

kom fra boligforeningen 

 

Grønt forum tilsluttede sig anbefalingen. Den endelige beslutning tages af KMU/Byrådet.  

Birgit understregede at anbefalingen er fortrolig.  

Alle kandidater bliver inviteret til prisoverrækkelsen, der vil foregå inden årsskiftet. Alle er velkommen 

til at deltage ved overrækkelsen. 

Prisens karakter er ikke aftalt. Der var forslag om træer, gadelygte med solceller, vindmøller. Penge er 

også en mulighed. 

Det blev diskuteret om hele Vildtbanegård skulle indstilles, men arbejdsgruppen gjorde opmærksom på 

at en forudsætning for at modtage en pris var, at der var ansøgt eller indstillet og det var kun Vildtbane-

gård I, der havde søgt.  

Birgit takkede arbejdsgruppe og sekretariat. 

Det blev drøftet om annoncering skulle være bredere. Det tages op når ny plan for aktiviteter udformes i 

det nye forum. 

 

•Næste møde: Afslutning af denne og start på næste valgperiode   

Med kommunevalget afsluttet denne valgperiode for Grønt Forum. Efter valget nedsættes nyt Grønt 

Forum. Samme procedure følges som ved det stiftende valg af Grønt Forum. Valget gennemføres i 

starten af januar, når det nye Klima- og Miljøudvalg er nedsat. Alle nuværende medlemmer af Grønt 

Forum indkaldes.  

Nogle organisationer er så store at der bør være to fra den samlede forening, således at der fx i alt er to 

medlemmer fra de samlede grundejerforeninger (bylaug medregnes). Det samlede fora skal helst ikke 

overstige tyve. Grønt forum medlem(mer) vælges af den gruppe de repræsenterer. Lennart pegede på, at 

udvalget ikke bør optage 5 pladser. Birgit vil lægge op til at udvalget repræsenteres af færre medlem-

mer. Dette afhænger dog af det nye udvalg.   

Det overvejes om kommissoriet skal ændres mht. repræsentanter for større foreninger.. 

 

Når nyt forum er nedsat planlægges kommende aktiviteter, så de kan startes tidligere på året. 

 

Valgproces tages op på næste møde, Birgit og Erik vil sende forslag ud med dagsordenen. 

 

Det blev bemærket at det er vigtigt at medlemmer af Grønt Forum er dem, der også er interesserede og 

vil gøre en indsats, men at Grønt Forum også skal være i dialog med politikerne, og derfor ikke kun be-

stå af ildsjæle. 

 

Grønt Forum evalueres på næste møde d. 28.11. 

 

Birgit udtrykte at hun håbede deltagerne vil fortsætte. 

 

•Nyt arrangement 

Der blev nedsat en arbejdsgruppe (Natasha, Tommy og Svend) der skal arbejde på at arrangere et offent-

ligt temamøde inden valget mhp at synliggøre de forskellige partiers holdninger til klima og miljøpoli-

tik. De opstillede politikere inviteres. 

 

•Orientering  

Kriegers Flak 

Hans orienterede om Kriegers Flak 

Placering blev drøftet. 



 

 

 

 

Og det blev drøftet om Grønt Forum kan gøre en indsats. Hans orienterede om, at der kommer endnu en 

offentlighedsperiode, og det kan overvejes om protesten mod placeringen kan konkretiseres mere.  

 

Affaldssortering  

Hans orienterede om status for forsøgsordninger 

Der har været to forsøgsordninger Merlegårdsvænge (samt i Vallensbæk Kommune) med hhv 2-rums 

og 4 rums containere. 

Der er tanker om en ny genbrugsstation. Det drøftes nærmere i Grønt Forum når det er nærmere afklaret. 

 

Energitjenesten: Spar 20% rådgivning 

Birgit orienterede om at der var tre tilmeldinger til Energitjenestens energirådgivningsprojekt ’For enden 

af vejen’. Det blev derfor aflyst. Budgettet overføres til 2014 og så det kan afprøves igen. Tommy fore-

slog at Grønt Forum så gør en aktiv indsats. 

 

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

Regulativ for husholdnings – og erhvervsaffald er godkendt. 

 

4.Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer 

Kommuneplan er i høring til d. 30.8.2013 

Fingerplan er vedtaget. 

Lokalplan til havnen er i høring 

Vedr. naturskolen er den en del af eksisterende lokalplan. 

 

5.Mødeplan 

Møder i 2013: 

28. november 2013 

Evaluering og valg af nyt Grønt Forum  

Der vil være et ’beskedent, men pænt’ traktement i kantinen efter mødet. 

 

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 28. november 2013 

 

10. Evt. 

http://www.ishoj.dk/

