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Referat af møde i Grønt Forum den 14. februar 2013.
Dato for møde:
14. februar 2013
Deltagere:
Erik de Place Bjørn, DN
Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab
Natasha Carstens, Cyklistforbundet
Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug
Per Bertelsen, CPHWest
Preben Kok, Danmarks Naturfredningsforening
Arne Jacobsen, Cyklistforbundet
Torben Svendsen, Tranegilde Landsbylaug
Johnny Petersen, DN
Carsten Pålsson, Strandgårdsparken
Henrik Hansen, Gefion
Ole Horskær, Teknisk Direktør Ishøj Kommune
Inger Olsson (ref.), Plan-, Byg- og Miljøcentret
Afbud: Birgit, Tommy, Jette og Lennart.

1.Velkommen
Erik bød velkommen
Godkendelse af referat: Johnnys bemærkning til sidste referat indføres i referat af dette møde:
Vedrørende deltagere: Poul Jørgensen ankom i mødelokalet 20-30 min inde i mødet som ikke-inviteret
gæst. Vedrørende velkomst: Poul Jørgensen ankom til mødelokalet som ikke inviteret gæst 20-30

inde i mødet som en unødig forstyrrelse, og blev der frem til pausen. Birgit fastslog, at mødet
kun er for medlemmer af Grønt Forum.
2.Grønt Forums deltager kreds
Velkomst til Carsten Pållson fra Strandgårdsparken som nyt medlem.
3.Handlingsplan og aktiviteter
Aktiviteter

Grønt Forums deltagelse på fritidsmesse d. 23. – 24. februar
Deltagelse blev aflyst. Der var ikke tilstrækkelig tilmelding og der var ikke materiale til
anvendelse på messen. Erik og Birgit havde foreslået og besluttet at Grønt forum derfor
ikke deltog.
Det blev drøftet hvorfor Grønt Forum skulle deltage. Baggrunden var at præsentere Grønt
Forum og de respektive foreninger.
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.
Miljø- og Klimapris
Forslag til kommissorium blev drøftet.
Der var forslag om følgende ændringer:
Afsnit Miljøpris: ændring af ’CO2’ til ’drivhusgasser’ og ændring af ’kan’ i til ’skal’(3.
afsnit).
Bilag 2 med eksempler på aktiviteter tilføjes emne der vedrører mindre miljøbelastning
og mere tryghed.
Vedrørende termin: uddeling i indeværende år, arbejdsgruppen finder en hensigtsmæssig
dato. Dato for forslag til kandidater ændres til 5.9. Prisen uddeles årligt
Arbejdsgruppen består af Erik, Arne og Hans.
Ole oplyste at kommissoriet skal godkendes i KMU og Byrådet. For at kunne uddele prisen i efteråret, skal sagen forelægges inden sommer. Dette kunne ikke nås hvis kommissoriet igen skulle på Grønt Forums dagsorden. Arbejdsgruppen fik derfor accept af at tilrette kommissoriet og oversende det til KMU, så det kan forelægges KMU/Byråd inden
sommer.
Uddelingen af prisen kan evt. ske i forbindelse med en anden mærkedag i kommunen. Inger samler oplysninger om kommunens mærkedage.

Opfølgning på tidligere:
Præsentation af håndtering af regnvand/klima - Henrik Lemée fra Ishøj Forsyning orienterer
Blev udsat til mødet den 16. maj
Fingerplanen – orientering v. Ole
Ole oplyste at planen forventes at foreligge i marts.

Yderligere orientering blev udsat til mødet d. 16. maj
4. Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer
Der er pt. ingen aktuelle planer.

5. Mødeplan
Mødedage i 2013:
Torsdag d. 16. maj, d. 5. september og d. 28. november.
6. Grønt Forums hjemmeside
Hjemmesidens placering
Preben har fremsendt ønske om ændring at hjemmesidens placering.
Punktet udsættes.
Inger oplyste at hjemmeside kan ligge som nu på Ishøj.dk/Miljø/Grønt Forum eller den kan
være ekstern.

Indhold til hjemmesiden:Billeder og tekster (Ingen forslag er indkommet)
Nyt stof kan godkendes af Grønt Forum pr mail. Nyt stof skal være fremsendt til Grønt Forum
medlemmer senest 8 dage før deadline for godkendelse, således at medlemmerne får en frist for
tilbagemelding på mindst 8 dage.

7.Kommissorium for Kommunikation af arrangementer og samarbejde mellem Grønt Forum og
sekretariatet.
Udkast til kommissorium om kommunikation blev drøftet.

Der nedsættes en arbejdsgruppe for hver aktivitet.
Frist vedr. nyt stof til hjemmesiden tilføjes

8.Kommunikation af Grønt Forums beslutninger
Der henvises til referatet.
9. Næste møde
16. maj 2013
10. Evt.
Tommys har fremsendt bemærkninger vedr. kommende lokalplaner. Da de ikke var på dagsorden,
kunne de ikke drøftes på dette møde. Hvis Tommy sender bemærkninger inden næste møde (ref. ti dage før) sættes bemærkningerne på dagsordenen.

Rundvisning på Vestforbrændings Wastelab
Mødet fortsatte med rundvisning på Vestforbrændings Wastelab. Deltagerne fik stillet opgaver
indenfor sortering, spildevand og ressourceforbrug på lige fod som de elever, som normalt besøger Wastelab. Vestforbrænding har refereret, at deltagerne var meget engagerede, at de havde
rost arrangementet, og flere var blevet inspirerede til at besøge Vestforbrænding igen til en rundtur på anlægget.

