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1.Velkommen  

Godkendelse af referat. 

Det fremgår af referatet at kommuneplanen er i høring. Erik tilføjede at kommuneplanen er under udar-

bejdelse. 

 

2.Grønt Forums deltager kreds 

Status vedrørende medlemmer  
Inger nye medlemmer 

 

3.Handlingsplan og aktiviteter  

 

•Status for Miljøpris  

Som Miljøpris er valgt et kunstværk af Malene Landgreen konkret abstrakt. Erik orienterede om arran-

gementets forløb: Birgit er vært, Erik fortæller om processen, borgmesteren slutter af med uddeling af 

pris. 
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Byrådet inviteres. Der var ønske om at borgerne også inviteres. (det er senere afklaret at det ikke er et 

åbent arrangement og at borgere derfor ikke inviteres). 

 

•Temamøde til synliggørelse af partiernes holdning til klima- og miljøpolitik. 

Temamøde med synliggørelse af partiernes holdning valgmøde blev ikke nået. Der var fortsat interesse 

for at afholde temamøder. Emner kunne være ’Park og naturpolitik’ og ’kommuneplan 13 – 17’. Birgit 

oplyste at sidstnævnte emner i så fald ville blive til orientering om indhold i planen.  

Kommende lokalplaner og affaldsplaner kan være aktuelle for Grønt Forum. Steen understregede at ind-

satsen fra Grønt Forum skal svare til udbyttet. Seyit ønskede at Grønt Forum fremtidigt skal man være 

mere på forkant mht udvalgsarbejdet. Grønt forum vil gerne have materiale om planer, fx avisen om 

kommuneplan. Birgit oplyste at materialer ikke udsendes, men er tilgængelig digitalt, f.eks. på dagsor-

denssager.  

 

Kommuneplanens status blev drøftet. Inger sender status for kommuneplan (fremgår af bilag). 

 

Birgit, Erik og sekretariatet arbejder på at afklare hvordan det nye grønne forum orienteres. 

 

•Planlægning til næste møde ifm. afslutning af denne, og start på næste valgperiode/   

Konstituerende møde for fremtidigt Grønt Forum,  

Forslag til nyt kommissorium kommer for Klima- og Miljøudvalget hvis Grønt Forum indstiller dette. 

 

Nye regler for medlemstal blev drøftet: 

Hver organisation indstilles med 1 medlem. Hvis der er mere end 200 lokale medlemmer i organisatio-

nen, kan denne have 2 medlemmer. Grundejerforeninger og lejerforeninger betragtes som to forskellige 

foreninger, og de to medlemmer der måtte være fra f.eks. en grundejerforening, skal repræsentere 2 for-

skellige grundejerforeninger. 

De tre landsbylaug skal desuden ses samlet og skal have en plads.  

Det blev drøftet at fordelen ved at begrænse medlemsantal er at det bliver nemmere at implementere og 

arbejdsgange bliver enklere, men hvis Grønt Forum skal være rådgivende er en bred repræsentation vig-

tig, så der kommer bredde mht faglighed og engagement. 

 

Birgit understregede, at det er vigtigt at medlemmerne har et bagland bag sig, og at der altid kan indkal-

des folk med særlig viden. 

 

Der var forslag om at medlemmer kunne have en suppleant og det blev aftalt at der kan vælges en sup-

pleant for hvert medlem. Alle suppleanter skal have det samme materiale som hovedmedlemmet, for at 

være tilstrækkeligt orienterede. 

 

Der var ønske om at politikere fra andre udvalg kunne deltage i Grønt Forum. Birgit oplyste at der sker 

koordinering mellem de forskellige udvalg. Der ændres ikke i kommissoriet vedr. dette. 

 

På konstituerende møde vælges formand ud af de valgte medlemmer.    

 

Grønt Forum vil gerne kunne rådgive relevante politiske udvalg. Det blev aftalt, at dette indføres i 

kommissoriet. 

 

Det præciseres i kommissoriet at Grønt Forum koordinerer egne aktiviteter i Kommunen. 

 

Kommissorium forelægges udvalget med følgende tilføjelser: 

▪Grønt Forum koordinerer egne aktiviteter i Kommunen,  



 

 

 

 

▪medlemsantal i relation til foreninger/virksomheder tilføjes, som beskrevet i udkast til 

kommissorium  

▪Grønt Forum kan rådgive relevant udvalg.  

Udkast til kommissorium vedlægges referatet. 

 

Nyt grønt forum adviseres på hjemmeside og med breve til foreninger og virksomheder samt presse-

meddelelser og annonce. Det blev foreslået at sekretariatet tager direkte kontakt til virksomheden, med 

hjælp fra erhvervskonsulent. 

 

•Valgproces 

Forslag til valgproces blev godkendt. (Valgproces vedlægges) 

 

•Evaluering 

Grønt Forum blev fremhævet af Steen som et positivt initiativ, men han havde haft forventning om mere 

dialog og at medlemmerne ville blive mere hørt, også mhp. at give politikere en føling af hvad der fore-

går, da der er stor faglighed i Grønt Forum gruppen. Der har været flere sager (bl.a. Vejleåprojektet) 

hvor deltagere i Grønt Forum gerne ville have været hørt.  

Der har også kun været få arrangementer.  

 

Seyit kommenterede at Grønt Forum har været under opstart og det har været en læringsperiode. Vejleå 

projektet har været meget kompliceret, men at der er noget i vejen for at man kan komme med input mht 

fugleliv og andet. Svend nævnte at naturaspektet kunne føres frem i Vallensbæk Pumpelaug. 

 

Svend fremhævede solenergiarrangementet som et godt arrangement. 

 

Flere deltagere ønskede mere dialog og de ønskede at blive orienteret og inddraget tidligere i processer-

ne i projekter, der vedrører natur og miljø.  

 

Jette bemærkede, at hvis der er fortrolige emner der ikke skal videresendes er det ikke nok det bare står i 

referatet, det skal pointeres. Det blev vedtaget, at det aftales konkret på mødet, hvis der er øvrige behov 

udover normal fremsendelse. 

 

Nathasha ønskede, at bemærkninger fra mødet skal kunne gælde som et høringssvar.   

Birgit understregede, at hvis høringssvar skal sendes fra Grønt Forum, skal de konkretiseres efterfølgen-

de, inden det sendes som høring.  

 

Der var ønske om orientering af hvorvidt der er en plejeplan vedr St Vejleådalen for Ishøj Kommunes 

andel. Inger vender tilbage med yderligere oplysninger (fremgår af bilag) 

 

•Orientering - Park- og Naturpolitik  

Inger fremsender kort status (fremgår af bilag) 

 

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

Ingen aktuelle 

 

4.Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer 

Drøftet under evaluering. 

5.Mødeplan 

Møder i 2014:  

Konstituerende møde for fremtidigt Grønt Forum 20.1.1 kl. 17 -18.30.  

http://www.ishoj.dk/


 

 

 

 

Planlægning af kommende aktiviteter (møder i februar, marts) 

 

 

6.Grønt Forums hjemmeside 

-  

 

7.Retningslinjer for Kommunikation af Grønt Forums arrangementer og samarbejde mellem 

Grønt Forum og sekretariatet.  

- 

8.Kommunikation af Grønt Forums beslutninger 

Det aftales konkret på det aktuelle møde, hvis der er behov for andet en den sædvanlige frem-

sendelse af referat (fx i forbindelse med behandling af fortrolige emner). 

 

9.Næste møde 

Den 20. januar 2014 kl. 17 -18.30 

10.Evt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Bilag: Orientering om spørgsmål fra mødet. 

 

Orientering om Park- og Naturpolitik  

I følge eksisterende kommuneplan 2009 er det byrådets mål, at der i den kommende kommuneplan-

periode udarbejdes en politik for park- og naturområdet, for at imødekomme en udvikling, hvor der 

tages hensyn til både beskyttelsen og benyttelsen af kommunens grønne områder. Politiken vil tage 

udgangspunkt i kommunens grønne områder både i byen og i det åbne land og fokusere på både na-

turværdier og tilgængeligheden til de grønne områder. Politikken skal danne baggrund for at der på 

sigt kan peges på fremtidige indsatsområder og gives konkrete forslag til forbedring af de nuværende 

forhold.  Der arbejdes i øjeblikke på at konkretisere hvad det mere præcist skal gå ud på. 

 

Kommuneplanens status. 

Kommuneplanen er under udarbejdelse. Det forventes at den behandles i fagudvalg i februar, i Byrådet 

til marts, at den derefter kommer i høring så den kan foreligge endeligt inden sommer. 

 

Plejeplaner vedr St. Vejleådalen for Ishøj Kommune 

Der er en samlet visionplan for området, godkendt af de 4 implicerede kommuner. I Ishøj er der en sam-

let Ishøj- og Vallensbækplan for området ved udløbet af St. Vejleå. Desuden er der i øjeblikket tanker 

om pleje vedr. Tranegilde Mose. 

 

 

 

 

 


