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Referat af møde i Grønt Forum
Dato for møde:
d. 8. september 2016
Deltagere:
Erik de Place Bjørn, Danmarks Naturfredningsforening
Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab
Per Bertelsen, CPH West
Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken
Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening
Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening.
Edvard Kejser, Ishøj Strandbadeforening
Natasha Carstens for Arne Jacobsen, Cyklistforbundet
Ole Wedel-Brandt, Klima- og Miljøudvalget
Birgit Nielsen, Socialdemokratiet
Henrik Hansen, Landboforeningen Gefion
Inger Olsson (ref.), Plan-, Bygge- og Miljøcentret
Deltog ikke: Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug, Svend Nordbo, Socialdemokratiet
Ole Larsen, Åparkens Grundejerf, Bayram Yüksel, Klima- og Miljøudvalget, Seyit Özkan,
Klima- og Miljøudvalget Ole Beckmann, Klima- og Miljøudvalget, Erkan Yapici, Klima- og
Miljøudvalget, Hans W. Schmidt, Park-, Vej- og Miljøcentret
1.Velkommen
Erik bød velkommen.
Referat fra sidste møde blev godkendt.
Erik orienterede om at ønske om at kunne anmelde trafikforseelser anonymt ikke kunne efterkommes.
2. Grønt Forums deltager kreds
Ingen nye medlemmer. Natasha deltager ved dette møde for Arne.
4. Handlingsplan og aktiviteter
Orientering
Siden sidst v. Erik
Orientering om højvandspumpe
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Grønt Forums deltagelse i koordinationsforum.
Henrik orienterede om møde. Der er nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på omfanget af nikkelforurening, ligesom det skal vurderes, om der er et tilstrækkeligt beredskab for undgåelse af
miljøforurening i fald af fx landevejsuheld
Ishøj Vandværk
Inger orienterede om at planerne er udsat. Der har været borgermøde og der er nogle forhold
vedr. placering, der skal afklares. Birgit oplyste at Erhvervsstyrelsen har udpeget en grund og
at der vil blive afholdt nyt borgermøde og at der ikke er nogle opgaver for Grønt Forum i sagen om vandværket.
Kampagne vedr. Biofos’ affaldssystem og Grønt Forums besøg på Biofos.
Det blev aftalt, at Inger beder Biofos om at komme med et oplæg på en halv time til næste
møde den 17. november. Oplægget skal indeholde en generel orientering om Biofos og de
problemer Biofos har, samt en orientering om en kampagne målrettet borgerne med henblik på
at afklare om og hvordan Grønt Forum kan bidrage
En arbejdsgruppe nedsættes evt. herefter.
Aktiviteter
Madspild:
Jette orienterede om at kantinen leverer restmad til hjemløse.
Det blev herefter talt om at institutionerne ikke har madspild Natasha foreslog at det skulle ud
via kommunikation som den gode historie.
(Jette har efterfølgende præciseret at det var institutioner, der blev besøgt i forbindelse med
Klima- og Miljøprisaktiviteten og Erik har derfor foreslået at emnet tages op på næste møde)
Affald
Tommy fortalte om de to afholdte events og affaldsbutikken, der var meget vellykket. Der
havde været en fin udstilling i butikken og Vestforbrænding ville gerne overtage udstillingen.
Der var stor ros til Hans for deltagelse i butikken.
Der var ikke tilfredshed med kommunikation af events og butik. Det eneste der kom ud af at
informere om aktiviteten ved bla pressemeddelelse, var et billede på Vores Ishøj, der kom derfor ikke kom så mange som forventet. Tommy regnede dog med at der i alt har været 3-400
mennesker, der på den ene eller anden måde har fået glæde af aktiviteterne.
Kommunikation
Det blev drøftet hvordan samarbejdet mellem kommunikation i GF og Ishøj Kommunes
Kommunikation kan blive bedre. Det blev aftalt at Inger indkalder til møde mellem Ishøj
Kommunes kommunikation, Grønt Forums kommunikationsgruppe, Hans (evt.) samt Inger
med henblik på at afstemme forventningerne og afklare hvad Ishøj Kommunes Kommunikation kan gøre, og hvad Grønt Forums kommunikation kan.
Inger fortalte at kommunikation gør opmærksom på at Grønt Forum kan have sin egen facebookside, som Grønt Forum selv kan styre. Vores Ishøj bestyres af medarbejdere i kommunen
og kan derfor ikke direkte redigeres af Grønt Forum
.
Klima- og Miljøpris
Erik orienterede om, at Byrådet havde godkendt prismodtager til Klima- og Miljøpris 2016.
Det blev understreget, at kandidaten til miljøprisen skal hemmeligholdes.
Erik oplyste endvidere, at arbejdsgruppen har foreslået næste års tema til at være ’en ildsjæl’
eller ’en grøn ildsjæl’ og at der var tale om at give indstilleren til vinderen en mindre pris. Der
var ingen indvendinger mod forslagene.
Jette har udformet et forslag til opslag om næste års pris (vedlægges).

Vandsparekampagne
Tommy fortalte at Grønt Forum og Agendacentret fra Albertslund deltog og bidrag med gode
idéer til forsyningen.

5. Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer
Aktuelle planer og dagsordenssager.
Meddelelse til formanden om CO2
CO2 udledning er faldet med 4% i 2015, i 2014 var det 1,5%
Fjernvarme projekt
Byrådet har godkendt udlægning af fjernvarme i Winthersminde
Affaldssystemer til etageboliger og rækkehuse
Løsninger med nedgravede beholdere har været drøftet

6. Mødeplan 2016
17. november.
Møder i 2017 fastlægges når Klima- og Miljøudvalget og Teknik- og Byggeudvalgets møder
er kendt.

7. Kommunikation
10. Næste møde
17. november
11. Evt.

