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Referat af møde i Grønt Forum  

 

Dato for møde: 

d. 15. januar 2015 

 

Deltagere: 

Erik de Place Bjørn, DN 

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.  

Birgit Nielsen, Socialdemokratiet 

Edvard Kejser, Ishøj Strandbadeforening 

Natasha Carstens, Cyklistforbundet for Arne Jacobsen 

Henrik Hansen, Landboforeningen Gefion 

Seyit Özkan, Klima- og Miljøudvalget 

Ole Beckmann, Klima- og Miljøudvalget 

Bayram Yüksel, Klima- og Miljøudvalget.  

Erkan Yapici, Klima- og Miljøudvalget  

Ole Wedel-Brandt, Klima- og Miljøudvalget 

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

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

 

Deltog ikke: Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug, Ole Larsen, Åparkens Grundejerf,  

 

1.Velkommen  
Erik bød velkommen  

Referatet blev godkendt med bemærkning om at Natasha deltog i stedet for Arne for Cyklistfor- 

bundet. 

Som opfølgning på referat fra 13. november: 

Link til. Naturstyrelsen VVM af Kriegers Flak fremsendes. 

Rapport om støjvold fremsendes når den foreligger i konkret form. 

 

2. Grønt Forums deltager kreds 

Ingen nye medlemmer. 

 

3.Handlingsplan og aktiviteter 
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Orientering  

Støjgruppe ’Traffikstøj’ har afholdt borgermøde om støjvold.  

Naturstyrelsen har udsendt natura 2000 plan, mhp. at sikre sårbar natur. 

Bemærkninger fra Grønt Forum er indarbejdet i Helhedsplanen, der forelægges udvalget og der-

efter kommer i høring. 

 

Havreservat Øresund ved Johnny 

DN har fremsendt notat til Byrådet og ønsker byrådets tilkendegivelse.  

Seyit oplyste at anmodningen vil blive behandlet i udvalget og i Byrådet på baggrund af behand-

ling i Grønt forum. Det blev bemærket at udpegning af havareal til Havreservat ikke må gå ud 

over havneaktiviteter, badning mm. Johnny oplyste, at forslaget ikke berører bestemmelserne for 

udøvelse af havjagt, men at Danmarks Naturfredningsforenings ærinde er, at sikre et sundt, fun-

gerende havmiljø med en uforstyrret havbund ude under Sundets overflade. 

(ref: Erik har efterfølgende fremsendt forslag til videre behandling i Kommunen) 

  

P-pladser 

Jette havde fremsendt oplæg, der blev drøftet. 

Det blev bemærket, at P-plads problematik skulle ses bredt. Der var enighed om, at arbejde vide-

re med forslag om, at eksisterende P-pladser i større omfang kan anvendes af pendlere. Jette re-

digerer oplæg på baggrund af drøftelserne og Erik fremsender herefter forslag til videre behand-

ling. 20. 

 

Arbejdsgrupper 

Klima- og Miljøprisen. 

For at få flere kandidater til prisen, skal Grønt Forum i højere grad bruge netværket. 

Det skal være tydeligere, at også mindre tiltag kan komme i betragtning til prisen. 

 

Der skal være 1 til 2 temaer, fx håndtering af vand, transport. 

Det skal være nemmere at indstille en kandidat. 

Udvalget kan spørge i Byrådet, om der er forslag til kandidater. 

Grønt Forum kan indstille kandidater, der tidligere har været indstillet, men ikke har fået en pris. 

Ideerne fra priskandidater kan sættes i katalog til inspiration for andre, og at det også kunne mo-

tivere folk til at komme med forslag. 

 

Erik oplyste at udvalget fortsætter. 

 

Genanvendelse af toiletvand 

Arbejdsgruppen efterlyste input til det viderearbejde og til mere konkrete forslag. 

Seyit henstillede til, at der fokuseres på de tiltag, der er mulige for den enkelte og i fremtidigt 

byggeri, at det sker i samarbejde med forsyningen, og at forslag samles i et oplæg.  

Erfaringer og priser blev efterlyst.  

Der var forslag om at skabe et økonomisk incitament. 

Arbejdsgruppen arbejder videre med forslag til, hvordan Ishøj kan arbejde på at genindvinde 

vandet i fremtiden. 

 

Dagsordenssager: 

Risikostyringsplan vil efter behandlingen i Byrådet komme i høring. Sendes til Grønt Forum 

Tillæg til spildevandsplan vedr. Kirkebjerggård er godkendt. 



 

 

 

 

Der forligger plan for erstatningsskov/bevoksning ved højhastighedsbanen for at mindske støj. 

(Referentens efterfølgende bemærkning: Der vil være borgerinddragelse, men processen er ikke 

fastlagt endnu). 

VVM screening af Vejleå-projektet forelægges udvalget på kommende møde. 

 

4.Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer 

- 

5.Mødeplan 

Møder i 2015:  

21. maj  

10. september 

26. november 

 

Uddeling af Klima- og Miljøpris 

19. november 2015 

 

6.Grønt Forums hjemmeside 

 

7.Retningslinjer for Kommunikation af Grønt Forums arrangementer og samarbejde mel-

lem Grønt Forum og sekretariatet.  

- 

8.Kommunikation af Grønt Forums beslutninger 

Det blev drøftet hvordan Grønt Forums aktiviteter synliggøres. Drøftelserne genoptages på næ-

ste møde. 

  

9.Næste møde 

Næste møde er den 21. maj 2015 

 


