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1.Velkommen 

Erik bød velkommen.  

Efter en kort præsentationsrunde besluttedes, at der skal være navneskilte næste gang. Jette tilbød efter 

mødet at udarbejde navneskilte. 

Referat fra sidste møde blev godkendt. 

Erik orienterede om, at Præsentation af håndtering af regnvand/klima og orientering vedrørende fin-

gerplanen udgår, da Henrik Lemée fra Ishøj Forsyning er syg, og der ikke er nyt om fingerplanen. 

Poul Jørgensen deltog i første del af mødet som tilhører. Birgit fastslog, at mødet var for medlemmer 

af Grønt Forum. 

 

2.Grønt Forums deltager kreds 

Der var ingen nye medlemmer  

 

3.Orientering om solenergiarrangement d. 8. november. 

Steen orienterede: Der var ca. 40 deltagere udover arbejdsgruppe, forhandlere og foredragsholdere. 

Desværre ønskede mange af deltagerne ikke at gå videre med solceller pga. de usikre vilkår for økono-

misk tilskud..  

De økonomiske forhold for etablering af solenergi blev drøftet.  

Det blev aftalt, at Sekretariatet oplæggeroplysning om de økonomiske forhold vedrørende opsætning af 

solceller som nyhed på hjemmeside. Det blev vedtaget også at lægge oplysningerne på  Ishøj tekst-tv, 

Kommunikation har efterfølgende oplyst, at tekst-tv er nedlagt. 

 

Natasha foreslog, at forventninger mellem arbejdsfordeling i arbejdsgrupper og sekretariat afstemmes 

mht. ansvarsfordeling, roller i formidling af aktiviteter, lokaler, praktiske ting, forplejning, layout. 

Der var et ønske om at sekretariatet er mere aktivt i formidling af aktiviteterne, fx ved distribution af 

flyers til institutioner og udpegning af målgrupper for information samt at afsendelser forsynes med 

kommunens logo.  

Kommunens digitale strategi blev drøftet, og det blev aftalt, at der kunne anvendes avisannoncer, da der 

var budget til det. 

 

Sekretariatet udarbejder et forslag til manual for kommunikation med oversigt over deadlines til forskel-

lige informationskanaler (hjemmeside, TV Ishøj, avis annonce).  

Sekretariatet følger op på, om arrangementet har betydet flere henvendelser vedrørende solceller. 

(Planafdelingen har efterfølende oplyst, at der er en stigning i henvendelser, men vurderer, at den skyl-

des de kommende ændringer af støtteordninger). 

 

4.Handlingsplan og aktiviteter (plan over forslag til aktiviteter fra opstartsmøde vedlægges). 

Præsentation af håndtering af regnvand/klima 

Udskydes til næste gang 

Fingerplanen 

Udskydes. 

Grønt Forum besøger Vestforbrændings Waste Lab 

Hvis det er muligt afholdes næste møde på Vestforbrænding med omvisning på Waste Lab 

Miljøpris 

Grøn Forum vil gerne uddele en miljøpris. Det blev foreslået, at prisen uddeles af borgmeste-

ren, sekunderet af Grønt Forums formand. Grønt Forum motiverer uddeling. 

Der kan indhentes forslag fra miljø- og erhvervschef, og f.eks. kan institutioner, der gør en 

stor indsats for miljøet, nomineres. 

Birgit og Arne ønskede at deltage i dommerkommité/arbejdsgruppe sammen med en repræ-

sentant for forvaltningen.  

Gruppen udarbejder forslag til kommissorium for uddeling af miljøpris. 



 

 

 

 

 

Oprensning af åer, vandløb og søer samt udsætning af fiskeyngel el.lign. 

Forslaget sendes videre til kommunens Vandløbsmyndighed. 

 

Rejsehold i klimatilpasning  

Pressemeddelelsen blev drøftet kort. 

 

Næste aktivitet: 

Deltagelse i boligmesse i Ishøj Idræt & Fritidscenter d. 23. - 24. februar 2013 kl. 9.00 -17.000. 

Kommunen har en stand. Grønt Forum kan deltage med markedsføring af Grønt Forum og hver 

især kan profilere sin forening. Interesserede melder sig med tidspunkt for deltagelse, (fx via 

Doodle). 

 

5.Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer 

Hans orienterede kort om Forslag til affaldsplan for Ishøj Kommune. 

 

 Forslaget er i høring til d. 28. november 2012. Hans opfordrede til at fremsende bemærkninger. Det 

blev aftalt at disse indsendes af hver enkelt medlem af Grønt Forum. Det blev aftalt, at bemærkninger til 

planer, som ønskes drøftet i Grønt Forum, kan fremsættes på mødet, men det er bedst at sende dem ud 

inden mødet. 

 

6.Mødeplan 

Mødedage i 2013:  

Torsdag d. 14. februar, d. 16. maj, d. 5. september og d. 28. november. 

Hans undersøger, om vi kan besøge Vestforbrænding d. 14. februar. 

 

7.Grønt Forums hjemmeside 

Inger orienterede om status for hjemmeside. Hjemmesiden opdateres så alle referater og fuld medlemsli-

ste fremgår. 

Artikler til Grønt Forums hjemmeside sendes til Inger, der rundsender til godkendelse i medlemsgrup-

pen, hvis ikke artiklen umiddelbart kan godkendes tages den op på følgende møde.  

 

8.Kommunikation af Grønt Forums beslutninger 

Sekretariatet lægger oplysninger om tilskud til solvarme som nyhed på hjemmesiden. 

 

9.Orientering om diverse materialer og brochurer 

Inger orienterede om indkommet materiale vedr. rensning af spildevand med piletræer, solceller, fore-

drag om kemi i hverdag på spildevandscentret og Tour Sustainable Europe. 

Erik orienterede om boligmessen (beslutning beskrevet under punkt 4.)  

 

10.Næste møde 

Næste møde er torsdag d. 14. februar.  

 

11.Medlemskab af Grønt Forum og udtalelser 
Et medlem af Grønt Forum kan underskrive sig med sit navn og som medlem af Grønt Forum 

Et medlem fra Grønt Forum kan kun udtale sig på Grønt Forums vegne hvis det er godkendt i fællesska-

bet.  


