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1.Velkommen og præsentation 

Erik bød velkommen, specielt til Arne Jakobsen, der er nyt medlem. Desuden blev dagsordenen og baggrunden 

for Grønt Forum præsenteret. 

Deltagerne præsenterede sig i runde. 

 

2.Grønt Forums forslag til forretningsorden 

Bemærkninger vedr. valg af medlemmer: 

Antallet af medlemmer pr. forening blev drøftet. Hvis medlemsantallet bliver uhensigtsmæssigt kan spørgsmålet 

om antal medlemmer pr. forening tages op ved revision af forretningsordenen.. 

Kravet om lokal tilknytning betyder at deltagere skal repræsentere lokale forhold i Ishøj Kommune, men ikke at 

deltagere nødvendigvis skal bo i kommunen. 

 

Foreninger er også virksomhedsforeninger, dette præciseres i forretningsordenen. 
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Bemærkninger vedrørende retningslinjer: 

Der var ønske om at præciseres andet punkt vedrørende Grønt Forums arbejde, så det fremgår at Grønt Forum bi-

drager til initiativer og målsætninger. Punktet præciseres. 

 

Endvidere var der en drøftelse af Grønt Forums muligheder for indflydelse på planlægning i kommunen. Der var 

ønske om at Grønt Forum kan have mulighed for at komme med input tidligt i et planlægningsforløb. 

Birgit præciserede at kommune- og lokalplaner gennemgår normal procedure for høring og politisk godkendelse, 

men der kan være delelementer der kan komme på dagsorden i Grønt Forum med henblik på at få input til plan-

lægningen. Grønt Forum kan nedsætte arbejdsgrupper der kan rette arbejdet mod nye planer, og dermed få en vig-

tig rolle. 

 

Bemærkning vedr. afbud: 

Der var ønske om at det udmeldes hvilket telefonnummer, der skal meldes afbud til. 

Afbud meldes til Plan-, Byg-, og Miljøcentret tlf. nr. 4357 7485. 

 

3. Udvidelse af medlemskreds 

Det blev drøftet, at medlemskredsen kan udvides med erhvervsforeninger, jæger- og fiskeriforeninger og roklub 

mfl. 

Forvaltningen udsender et nyt brev til foreningerne med orientering om, at Grønt Forum nu er stiftet og med op-

fordring til at deltage. 

 

Herudover kan Grønt Forums deltagere opfordre medlemmer i egne netværk. 

 

Opfordring til bolig- og grundejerforeninger mfl. afventer aktuelle projekter, der specifikt henvender sig til disse 

målgrupper. 

 

Det er vigtigt at det er engagerede personer der deltager i Grønt Forum, men det er også nødvendigt at deltagerne 

har et bagland og repræsenterer en bestyrelse. 

  

4. Forslag til handlingsplan 

 

Birgit orienterede om at forslag til handlingsplan er stikord fra det stiftende møde. 

 

Arbejdsgruppe vedr. solenergi blev nedsat. Deltagere: Tommy, Sten og Natasha. Tommy indkalder til møde. 

Arbejdsgruppen vil arbejde på at afholde temamøde for borgere om solenergi. Temamødet skal også reklamere 

for Grønt Forum. 

 

Desuden var der særlig interesse for klima, trafik og affald. 

 

Birgit foreslog at der på næste møde er en medarbejde fra forvaltninger der præsenterer en plan der berører hånd-

tering af regnvand/klimatilpasning og nybyggeri. 

 

Det foreslået at Grønt Forum kan tage emner op fra fingerplanen. 

 

Grønt Forums deltagelse i Frivillig fredag d.28.9 blev drøftet. Emne hertil kan evt. være miljø og affald. 

 

Temamøde om solenergi og evt. deltagelse på frivillig fredag drøftes videre på næste møde. 

 

5. Mødeplan 
Mødeplan blev vedtaget. 

 

6. og 7. Grønt Forums hjemmeside og kommunikation 

Der var ønske om at  hjemmeside for Grønt Forum hostes hos kommunen og at forvaltningen kommer med for-

slag til hjemmeside til næste møde. 

Derudover, at det meddeles på kommunens hjemmeside, at der er afholdt møde i Grønt Forum og at der er nedsat 

arbejdsgruppe om solenergi. 



 

 

 

 

 

Forvaltningen skriver til alle der har tidligere har fået orientering om at Grønt Forum ville blive stiftet. De oriente-

res om at de kan deltage i Grønt Forum eller i en arbejdsgruppe vedrørende trafik, klima eller energi. 

  

8.Næste møde 

13. september 2012 

 


