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Referat af møde i Grønt Forum  

 

Dato for møde: 

d. 28. januar 2016 

 

Deltagere: 

Erik de Place Bjørn, Danmarks Naturfredningsforening 

Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug 

Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab 

Svend Nordbo, Socialdemokratiet 

Per Bertelsen, CPH West 

Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken 

Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening  

Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening.  

Edvard Kejser, Ishøj Strandbadeforening 

Arne Jacobsen, Cyklistforbundet  

Seyit Özkan, Klima- og Miljøudvalget 

Ole Wedel-Brandt, Klima- og Miljøudvalget 

Birgit Nielsen, Socialdemokratiet 

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

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

 

Deltog ikke: Ole Larsen, Åparkens Grundejerf, Ole Beckmann, Klima- og Miljøudvalget, Bay-

ram Yüksel, Klima- og Miljøudvalget, Erkan Yapici, Klima- og Miljøudvalget, Henrik Hansen, 

Landboforeningen Gefion  

 

 

1.Velkommen  
Erik bød velkommen  

Referat fra sidste møde blev godkendt 

Per Bertelsen orienterede om, at CPH-Vest fusioneres med Københavns Tekniske Skoler.  

 

2. Grønt Forums deltager kreds 

Ingen nye medlemmer. 

 

3.Orientering om skovprojekt v. Karen Boldsen 

Punktet blev udskudt, da Karen Boldsen var syg. 

Forslag til arboret er indarbejdet i planen for skoven.  

mailto:35663@ishoj.dk


 

 

Et arboret er en forstbotanisk have med samlinger af træer og buske af forskellige arter (arboretum 

er latinsk og betyder "sted med træer"). 

 

4. Handlingsplan og aktiviteter  
   Orientering 

Siden sidst v. Erik 

Ring 5 opgives, der var reserveret et areal i det vestlige hjørne af kommunen. 

Folketinget opgiver lov om randzoner. 

Konference om fremtidens Øresund   

Det var på mødetidspunktet fortsat muligt at tilmelde sig. 

Kriegers Flak havmøllepark  

Transformeren bliver mindre og bliver ikke til at se i Ishøj. Der har været afholdt borgermøde. 

Anlægget, der pt. er i høring, forventes færdigt i slutningen af 2018. 

Helhedsplan for mosen. Planforslaget er i afklaring mellem Vallensbæk og Ishøj,og bliver for-

mentligt revideret inden høring. Planforslag vedlægges. 

Forureningssag Arken  

Hans orienterede om, at der er fundet olieforurening ved udgravning under en bro. Forurening 

er afgravet og regionen vurderer, at restforurening ikke udgår risiko. 

Grønt Forum på Vores Ishøj 

Meddelelserne kan blive set af mange men forsvinder hurtigt. 

Trine inviteres til oplæg og introduktion i anvendelse af medierne i ca 20 min for at afklare, 

hvad Grønt forum kan, og hvordan.  

Indsatsplaner for vandindvinding  

Indsatsplan er under udarbejdelse. (ref.: Planen giver resume af grundvandskortlægningen; 

den beskriver de områder, hvor en indsats skal gennemføres, samt hvilke indsatser der 

skal gennemføres. Høring forventes ultimo 2016. Grønt Forum bliver inviteret til at 

deltage i koordinationsforummet (Grundvandsrådet)). 

Ny organisation i Ishøj Kommune  

Miljø er nu en del af Park-, Vej- og Miljøcenter og rykker ud til Baldersbækvej når lokalerne 

er klar. 

   

Aktiviteter                 

Møde om energirenovering. 

Tommy afholdt et vellykket arrangement. Der kom ca 20, bla. ved Jettes indsats. 

Det blev foreslået, at der informeres mere gennem netværket ved de næste arran-

gementer. 

 

  Arbejdsgrupper 

Affald  

Der blev nedsat en arbejdsgruppe til eventuelt at bidrage eller deltage i Vestforbrændings ar-

bejde med kommunikation og illustration af de nye affaldsordninger. 

Arbejdsgruppen: Hans Tommy, Ole Wedel-Brandt og Jette. 

 

Kommunikation 

Intet nyt 

 

Klima- og Miljøpris v. Erik 

Forslag til slogans for årets tema blev drøftet. Sloganet skal formuleres bredt og henvende sig 

til firmaer, borgere m.fl. og målrettes forskellige initiativer. Der var forslag om at det også 

havde en moralsk tilgang, f.eks. hjælp til hjemløse.  

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

Kontrakt vedr. afhentning af affald forlænges til de nye ordninger træder i kraft. 
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5. Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer 

Trafiksikkerhedspolitik i Ishøj Kommune. Det drøftes på næste møde om der skal arbejdes vi-

dere med trafiksikkerhedspolitikken, der kan ses her http://www.ishoj.dk/trafikhandlingsplan.  

 

6. Mødeplan 2016 
19. maj 

8. september 

17. november. 

  

7. Grønt Forums hjemmeside 

Grønt Forum har eget site. Da der er vanskeligheder ved at redigere, er den ikke fuldt 

opdateret. 

 

8. Retningslinjer for Kommunikation af Grønt Forums arrangementer og samarbej-

de mellem Grønt Forum og sekretariatet.  

- 

9. Kommunikation af Grønt Forums beslutninger 

Det blev besluttet at sammenlægge punkter 7., 8. og 9. til kommende møder. 

 

10. Næste møde 

19. maj 

11. Evt. 

Seyit foreslår, at Grønt Forum deltager i arbejdet med at sortere uvedkommende af-

fald fra, i toiletter. Hans oplyste at Biofos forbereder en kampagne. 

Det tages op på næste møde hvordan Grønt Forum evt. kan deltage, så det også bli-

ver en aktivitet med lokalt sigte.  
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