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Referat af møde i Grønt Forum
Dato for møde:
d. 7.september 2017
Deltagere:
Erik de Place Bjørn, Danmarks Naturfredningsforening,
Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken,
Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening,
Henrik Hansen, Landboforeningen Gefion,
Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab,
Svend Nordbo, Socialdemokratiet, Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug,
Arne Jacobsen, Cyklistforbundet,
Jeannette Merklin, Klima- og Miljøudvalget
Erkan Yapici Klima- og Miljøudvalget,
Ole Beckmann, Klima- og Miljøudvalget,
Hans W. Schmidt, Plan-, Bygge- og Miljøcentret,
Inger Olsson, Plan-, Bygge- og Miljøcentret (ref.)
Deltog ikke:
Birgit Nielsen, Socialdemokratiet,
Seyit Özkan, Klima- og Miljøudvalget,
Per Bertelsen, CPH West, Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening,
Edvard Kejser, Ishøj Strandbadeforening,
Bayram Yüksel, Klima- og Miljøudvalget,
Ole Wedel-Brandt, Klima- og Miljøudvalget.

1.Velkommen
Godkendelse af referat af møde den 27. april.

2.Grønt Forums deltager kreds
Status vedrørende medlemmer:
Jeannette Merklin, Klima- og Miljøudvalget er nyt medlem..
Seyit har meddelt han ikke er medlem
Ole Larsen, Åparkens Grundejerforening er trådt ud af Grønt Forum
Inger Olsson går på pension 30. september.
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3.Handlingsplan og aktiviteter
Orientering
Siden sidst
Marie Louise Madsen er ansat som ny direktør for teknisk Forvaltning Marie Louise.
Byrådet har givet tilsagn om at beskytte Øresund jf. DNs henvendelse til Ishøj Kommune
Bayram er ny formand for Klima og Miljø- Udvalget
Et nyt regulativ for erhvervsaffald, der vedrører de kommunale institutioner, er sat i gang.
Ishøj Kommune
Status vedr. Vandrådet
Henrik er ikke blevet inviteret. Rådet fortsætter året ud, derefter vælges nyt. Der er diskussion
om hvilke vandløb der skal indgå i vandplanen. Det er svært for miljøorganisationer at få adgang til at bese vandløbene.
Ishøj og Greve Kommune og forsyningerne går sammen om oprensning og fjernelse af fliser
mhp at få en bedre gennemstrømning i Ll. Vejleå. Projektet forventes sat i gang i 2018.
Der er godkendt yderligere indvinding på Tranegilde mark.
Når der er mere klarhed om det ny vandværk, tages det op som punkt på Grønt Forum.
Der skal vælges to brugerrepræsentanter til Vandrådet. Repræsentanterne skal have 10 stillere.
Svend er opstillet. Fristen for at stille op er den 17. september.
Ny valgperiode
Forummets valgperiode er sammenfaldende med Byrådets, Grønt Forum vil arbejde for at finde medlemmer.
Status vedr. støjvold v. Hans
En lokalplan er ved at blive udarbejdet, der skal foretages yderligere vurderinger, det endelige
projekt og økonomien er ikke afklaret.
Øvrigt: Et autoværn mangler og et nyt støjabsorberende værn sættes op på Ishøj Stationsvej
Hans har medvirket i et indslag på TV-Ishøj https://youtu.be/gyB3oNHbcnU
Revision af fingerplan v. Hans
Fingerplanen skal revideres. 10 kommuner langs letbanen er gået samme om fælles input til
planen. Ishøj har interesse i at kunne udnytte ’bananen’ så der bla kan placeres en genbrugsstation og skabes mobilitet. D e grønne kiler skal måske justeres, men uden at det går ud over naturen. I revisionens spor 1 har Ishøj Kommune fået tilsagn om udvikling af bananområdet, og
der er områder der ændrer zonestatus mellem land- og byzone. Der er ønske om flere ændringer, disse vil blive behandlet i spor 2.
Skiltning på natursti
Ishøj Kommune har gennemgået stien og konstateret hvor skiltning skal forbedres. Skilte er
indkøbt. De opsættes snarest muligt.
Der var ønske om at naturstien opkvalificeres, så man kan cykle på den. Grønt Forum bakker
op om dette og Ole Beckmann opfordrede forummet at melde ind med bidrag til forbedringer
af stien mhp cykling. Der meldes ind til Inger, der søger for at bringe det videre.
QR projektet fortsætter så man også kan få historiske oplysninger og kortoplysninger.
Arbejdet med en miljøpolitik er sat i gang – Grønt Forum bliver inddraget. Alle aktører inddrages tidligt og inden den kommer i høring. Der var ønske om at inddrage transport fx delebiler
kunne medtages i miljøpolitikken.
Aktiviteter
Arbejdsgrupper
Affald
Status
I arbejdsregi har Tommy fået arrangeret et oplæg fra Vestforbrænding om sortering, der peger
på at sortering i etageboliger ikke er så god, det kunne være et tema Grønt Forum kunne arbejde for.

Inger videresender oplægget.
Kommunikation
Status
Intet nyt
Klima- og Miljøpris
Byrådet har godkendt kandidaten.
Arbejdet med næste års Klima- og Miljøpris er gået i gang på idéplan.
Kurt trækker sig ud af arbejdsgruppen. Erik opfordrer til at de øvrige medlemmer overvejer,
om man vil være med i arbejdsgruppen
Arbejdsgrupper fra ekstramøde d. 28. marts 2017 - status
Der er ønske om at fagfolk deltager i arbejdsgrupperne, borgere eller ansatte i kommunen.
Der var opfordring til at der bringes idéer fra Grønt forum til klima- og miljøudvalget.
Det blev drøftet hvordan Grønt Forum kan arbejde i fremtiden, så forummet kan opnå at flere
idéer fører til resultat.
Der var forslag om at vælge et konkret realistisk tema at arbejde videre med, og der var opfordring til at se kommuneplanen se link http://www.ishoj.dk/planstrategi-2016-ishoej-kommune
De to affaldsgrupper sammenlægges.
Tansportgruppen har aftalt at tage emne om delebiler op og vil indkalde til møde i gruppen.
Kort orientering om dagsordenssager (se KMUs dagsordenssager på www.ishoj.dk)

Orientering - se siden sidst
4.Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer

5. Kommunikation
(Punktet vedrører hvorvidt der er punkter fra møderne, der skal formidles videre, der er punkter fra møderne, der skal
formidles videre og i så fald hvordan. Endvidere skal det drøftes hvordan budskab om Grønt Forum generelt kan kommer
bedre ud).

6.Næste møde
Kommende møde:
30. november
Uddeling af klima- og Miljøpris:
Den 26. oktober kl. 15.
7. Evt.
Følgende blev drøftet:
Ønsket om at åbne op for flere medlemmer fra de enkelte organisationer, f.eks. fra grundejerforeningerne. Der var holdningen, at der er mange grundejerforeninger i kommunen,
og at repræsentationen var passende.
Eksterne kan deltage i møder uden for forummet og være med i arbejdsgrupper og måske
deltage ad hoc i møderne.
Repræsentanter skal have tilknytning til ’det grønne’
Grønt Forums egne kontakter kan bruges for at hente ’frivillige’ til enkelte aktiviteter
Vores Ishøj og Facebook er gode indgange til flere medlemmer og evt. frivillige.
Der var ønske om at kalde aktiviteterne for projekter i stedet for arbejdsgrupper.

Der var opfordring til at der bydes ind med indslag til facebook.
Der var forslag om at søge efter medlemmer eller frivillige, der brænder for Grønt Forums
aktiviteter, det kan f.eks også være firmaer med kommercielle interesser, der har initiativer
Grønt Forum, kan bære videre.

