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Grønt Råd 
 

 

 

Referat fra møde i Grønt Råd 
 

Dato og tid: den 2. december 2021 kl. 17.00 til 20.00 
 

Sted: Mødelokalet Vandværket etage 2 på Rådhuset 
 
 

1. Velkommen  
Tommy Olsen bød velkommen til fysisk fremmødte og deltagere på TEAMS. 

 
2. Godkendelse af referat 

- Referat fra sidste møde blev godkendt.  
Yderligere bemærkninger under punktet: 
- Administrationen indkalder til valgmøde 27. januar. 
- Klimapuljeindstillingsmøde - Arbejdsgruppens bemærkninger til ansøgnin-

gerne er sendt til Grønt Råd 13. oktober 2021. 
- Efter forslag fra Henrik Kjølberg tages byrådsmedlemmers repræsentation 

i Grønt Råd op til drøftelse på næste møde. 
 

3. Punkter som skal drøftes 
- Sikker cykelparkering og elcykelopladning oplæg fra arbejdsgruppen blev 

drøftet. 
Efter enkelte rettelser til oplægget sendes det videre til behandling i Klima- 
og Miljøudvalget. 

 
4. Dagens tema 

V/ Tommy Olsen: 
 

- DK2020, proces, status, CO2 oplæg ved Kirsten Christensen 
- Ishøj Kommune har ansøgt om deltagelse i DK2020. 
- (Præsentation vedlagt) 

 
 

5. Aktiviteter 
Nyt fra Arbejdsgrupperne 
 
Affald (Tommy, Jette, Anita, Preben Hansen, Pernille) 
- På baggrund af spørgsmål om genbrugsstationens fremtid fra Henrik Kjøl-

berg drøftedes inddragelse af borgere, herunder Grønt Råd, i processen. 
- Grønt Råds affaldsarbejdsgruppe indkaldes, når beslutningsprocessen 

igangsættes 
 

Kommunikation (Jette, Preben Hansen, Tommy, Torben Davids) 
- Kommunikationsgruppen arbejder videre med eventuel brug af YouTube 

og Facebook. Man ønsker som udgangspunkt at opretholde den etable-
rede Youtube kanal. 
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Klima- og Miljøpris (Jette, Henrik Hansen, Arne, Kurt) 
- Arbejdsgruppen indkaldes til arbejde med kriterier for uddeling, som skal 

forelægges det nye Klima- og Miljøudvalg. 
 

Klimapuljen (Erkan, Arne, Preben Kok) 
- Arbejdsgruppen indkaldes til arbejde med kriterier for uddeling, som skal 

forelægges det nye Klima- og Miljøudvalg.  
 

Transport (Jette, Henrik Hansen, Tommy, Arne, Natasha) 
o Sikker cykelparkering og elcykelopladning (Cykelår 2021) 
o Samkørselsapp Nabogo 

 
Trafikstøj/Støjvold generelt (Henrik Kjølberg, Kurt, Preben Hansen) 
- Henrik Kjølberg orienterede om et møde afholdt med Center for Park, Vej 

og Miljø om Baldersbækken og VEKS fjernvarmeledningers krydsning af 
støjvolden. Henrik Kjølberg fremsender ønske om oplysninger om på 
hvilke arealer kommunen har ”frasolgt gæsteprincippet” til administratio-
nen. 
 

CO2 strategi/DK2020 (Tommy, Natasha, Jette, Preben Hansen) 
- Se ”dagens tema” om DK2020 
- Arbejdsgruppen holder møde med Kirsten den 7.12.2021 om arbejdsgrup-

pens bidrag til arbejdet. 
 

Klima og Miljø valgmøde (Tommy, Jette) 
- Tommy og Jette orienterede om hvordan aftenen gik. Valgmødet blev op-

taget og kan ses på den til lejligheden etablerede Youtube kanal: Grønt 
Råd 

 
6. Orientering 

 
Kort orientering om dagsordenssager, se KMUs sager på  
https://ishoj.dk/dagsordener-og-referater 

 
               Orientering v. Hans Schmidt 

 
- Skovrejsning i Landsbyskoven. Det etableres mere skov, da Ishøj Kom-

mune har budt ind på erstatningsskov i forbindelse med letbanebyggeriet. 
- Henvendelse fra Klima og Miljøprisgruppen (svarbrev vedlagt) 

 
7. Næste møde 2022 

 
- 27. januar 
Forslag til møder i resten af 2022 

o 7. april (Klimapulje udvælgelsen) 
o 2. juni 
o 22. september 
o 24. november 
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Alle møder er ordinære møder. 
 

8. Eventuelt 
- Arne Jakobsen mindede om ønske om aboret i den nye landsbyskov 
- Der udtryktes ønske om orientering om Lynetteholm projektet og vindmøl-

lepark ved Aflandshage på næste møde  
 

 
 


