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Referat af møde i Grønt Forum  

 

Dato for møde: 

d. 13. november 2014 

 

Deltagere: 

Erik de Place Bjørn, DN 

Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab 

Arne Jacobsen, Cyklistforbundet 

Svend Nordbo, Socialdemokratiet 

Per Bertelsen, CPH West 

Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug 

Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken 

Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening  

Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening.  

Ole Larsen, Åparkens grundejerf. 

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

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

 

Deltog ikke: Birgit Nielsen, Seyit Özkan, Ole Beckmann, Bayram Yüksel, Erkan Yapici Ole 

Wedel-Brandt Klima- og Miljøudvalget Edvard Kejser, Ishøj Strandbadeforening 

 

1.Velkommen  
Erik bød velkommen  

Referatet blev godkendt.  

 

2. Grønt Forums deltager kreds 

Ingen nye medlemmer. 

 

3.Handlingsplan og aktiviteter 

 

Orientering 

 

Mosen 

Erik og Hans orienterede om workshop om mosen. Der vil senere foreligge udkast til 

en plan, der vil komme i høring. Der var stor ros til workshoppen. 

Det blev drøftet om anlægsarbejdet vedr. bane Danmark vil medføre kørsel i mosen, - 

dette blev afkræftet af Preben. Hans orienterede om, at diget styrkes. 
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Kriegers Flak 

Erik orienterede om borgermødet om Kriegers Flak. Projektet er ændret, der etableres 

flere og mindre transformere med jævnstrøm, der kommer via Høje Tåstrup til Ishøj. 

Ideoplægget har været i høring til den 17. november. 

Udkast til VVM screeningen/redegørelsen sendes til Grønt Forum  

 

Støjvold 

Der er skitseret en 12 m høj støjvold og den virkning overfor støj fra motorvejen i rap-

port fra vejdirektoratet. Rapporten indeholder beregninger over støjens udbredelse. 

Rapporten sendes til Grønt Forum. 

 

Nyt fra arbejdsgrupper. 

Affaldshåndtering: ikke noget nyt fra sidst, men Svend vil gerne deltage, og følge op på 

det videre forløb 

Toiletskyl: Johnny videresender links om anvendelse af regnvand til andre formål. 

 

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

  Takster for vand og spildevand og betalingsvedtægt forelægges. 

Risikostyringsplan: Direktiv fra EU om krav om udpegning af områder med risiko for 

oversvømmelse fra havet. Niras udarbejder plan, der forventes sendt i høring i 6 mdr. 

Herefter samles alle planerne af Naturstyrelsen 

 

Aktiviteter                 

Klima- og Miljøpris 2014 v. Erik 

Klima- og Miljøpris: 

Erik orienteres om prisuddelingen. Vinderen Gitte Bilsby inviterede interesserede til at 

komme og se tiltagene på Torslunde Byvej 11. Der blev ikke aftalt nærmere. 

 

Trods omfattende markedsføring har der kun været en kandidat til prisen i 2014. Grønt 

Forum opfordres til at bruge netværket til at finde kandidater og til selv at indstille mu-

lige kandidater. Grønt Forum opfordres også til at komme med ideer til markedsføring 

af prisen.  

Forskellige aktiviteter blev drøftet som kandidater: 

Haver til børn, skovrejsningsområder, børn og unges kontakt til byggepladser i kom-

munen, Grønt Flag på skolerne, de grønne spirer. 

Plan- Bygge- og Miljø opfordres til at holde øje med nye tiltag. 

 

4.Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer 

- 

5.Mødeplan 

Møder i 2015:  

15. januar  

21. maj  

10. september 

26. november 

 

Uddeling af Klima- og Miljøpris 

19. november 2015 

 

6.Grønt Forums hjemmeside 

http://www.ishoj.dk/


 

 

 

 

Der mangler oplysninger om arbejdsgrupper. Inger ajourfører. Preben foreslår at der linkes til et 

dokument hvor arbejdsgrupper kan opdateres. 

 

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

lem Grønt Forum og sekretariatet.  

- 

8.Kommunikation af Grønt Forums beslutninger 

 

9.Næste møde 

 

Næste møde er den 15. januar 2015 

 

10. Evt. 

 

Det blev drøftet at der mangler mulighed for parkering ved stationen. Jette vil udarbejde et 

oplæg, der rundsendes til Grønt Forum. 

 


