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Referat af møde i Grønt Forum
Dato for møde:
d. 9. september 2015
Deltagere:
Erik de Place Bjørn, Danmarks Naturfredningsforening
Preben Hansen, Tranegilde Landsbylaug
Kurt Sjøgren, Friluftsrådet, Ishøj Sejlklub, Ishøj Havns repræsentantskab
Svend Nordbo, Socialdemokratiet
Per Bertelsen, CPH West
Jette Malling, Grundejerforeningen Strandgårdsparken
Tommy Olsen, Vestegnens Miljøenergiforening
Johnny Petersen, Danmarks Naturfredningsforening.
Edvard Kejser, Ishøj Strandbadeforening
Arne Jacobsen, Cyklistforbundet
Henrik Hansen, Landboforeningen Gefion
Seyit Özkan, Klima- og Miljøudvalget
Erkan Yapici, Klima- og Miljøudvalget
Hans W. Schmidt, Plan-, Bygge- og Miljøcentret
Inger Olsson (ref.), Plan-, Bygge- og Miljøcentret
Deltog ikke: Ole Larsen, Åparkens Grundejerf, Birgit Nielsen, Socialdemokratiet Ole Beckmann, Klima- og Miljøudvalget, Bayram Yüksel, Klima- og Miljøudvalget, Ole Wedel-Brandt,
Klima- og Miljøudvalget
1.Velkommen
Erik bød velkommen
Fra sidste referat:
Der er ikke modtaget materiale fra Trine Svendsen og Mette Svartz vedr. platforme på Vores Ishøj mm for Grønt Forum eller fra Svend vedr. lokalplan for Jægerhusene
Med genanvendelse af toiletvand menes genanvendelse af regnvand til toilet.
Referat blev godkendt
2. Grønt Forums deltager kreds
Ingen nye medlemmer.
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3.Handlingsplan og aktiviteter
Orientering
Erik orienterede om ’siden sidst’:
Status for godkendelse af St. Vejleåprojektet.
Skilte i stationsområdet
Risikostyringsplanen, der er under politisk behandling.
Prøveboring vedr skifergas i Hjørring indstillet, potentielt mere gas under Sjælland end
der er under f.eks. Vendsyssel.
DNs materiale vedr. ’Naturtjek’
Hans orienterede om nye affaldsordninger
Der skal sorteres i 6 fraktioner i 2- eller 4- kammerbeholdere. 5 kommuner er gået
sammen, de øvrige kommuner har valgt 2 kammerordningen. Der skal stadig sorteres i
storskral og pap, ordningerne bibeholdes. Vestforbrænding vil besøge områder specifikt
for at finde løsninger. Ordningerne for etagebyggeri afventer til næste år. Der vil blive
informeret grundigt om de nye ordninger. Det undersøges om genbrugsstationen skal
forandres, lukkes eller en ny skal etableres. Forslag om at gamle containere anvendes til
haveaffald mm.
Der blev nedsat en arbejdsgruppe, til at se på muligheder for sortering i køkkener.
En model-skraldebil kan bestilles til illustration af behandling af det sorterede affald.
Vestforbrænding og Agendacentret kan inviteres til møde, for at informere om mulighederne. Evt. kan borgere inviteres til arrangementet.
Aktiviteter

Tanker og ideer med Grønt Forum i relation til at synliggøre Grønt Forum blev drøftet

Der var følgende forslag:
- udvikle flyeren i en arbejdsgruppe og synliggøre arbejsgrupperne mere - det blev
drøftet om facebook kunne anvendes.
- gennemføre projekter, der inddrager borgere.
- holde oplæg i biografen for at synliggøre og evt invitere til et større forum, f.eks. invitere flere tilhørere til arrangement med Vestforbrænding og Angenda Centret.
-anvende tegninger i større udstrækning på f.eks. facebook.
- mindre flyer, nuværende er for stor til holderne, med der er interesse flyer (Svend uddelte mange på Grøn Ishøj dagen).
Johnny indhenter erfaringer som deltager i temadag i Vores Ishøj.
Havreservat.
Kommunen har efter Grønt Forums opfordring, givet en positiv tilkendegivelse.
Arbejdsgrupper
Affald – ny arbejdsgruppe
Tommy er tovholder og tager initiativ til at samle den eksisterende gruppe (Birgit Nielsen,
Preben Hansen, Tommy Olsen, Ole Larsen, Svend Nordbo) og sender derefter tilbud om
deltagelse til hele Grønt Forum.
Gruppen skal bla. se på sortering af affald i køkkener.
Kommunikation – ny arbejdsgruppe
Ny arbejdsgruppe blev etableret:
Johnny (tovholder), Edvard, Jette og Preben.

Grønt Forum vil gøre mere ud af at kommunikere hvem Grønt Forum er, hvad Grønt
Forum kan og vil. Mulige medier: flyers, facebook, Vores Ishøj
Klima- og Miljøprisen 2015 og 2016
Byrådet har godkendt arbejdsgruppens indstilling af Orkla (hemmelig)
Arbejdsgruppe for Klima- og Miljøpris 2016 blev nedsat:
Jette, Kurt, Arne, Erik (Jette er tovholder).
Forslag til temaer for næste år:
oAffaldssystemer i køkkenet, kildesortering, ressourcerne ud af affaldet.
oI husholdninger: hvordan sorterer man
oI virksomheder: gode ideer til sortering.
Genanvendelse af regnvand til toiletvand
Der er vanskeligheder ved at genbruge vand til toiletter, det opfordres til at det omsamles til vanding. Evt. kan genanvendelse af regnvand tages op ifm nyt boligbyggeri.
Arbejdsgruppen nedlægges, dog kan Agenda Centret fortælle om håndtering af regnvand og genanvendelse af vand.
Solenergi
Arbejdsgruppen nedlægges.
Tovholdere
Hver arbejdsgrupper har en tovholder, der står for at indkalde arbejdsgruppen, kommunikation med sekretariatet mv.
Dagsordenssager:
Seyit orienterede om støjkortlægning, og oplysninger om støjniveau i boligområder.
Energihandlingsplan for 1015 er udarbejdet,
Planlagte rækkehuse på Ishøj Søvej er miljøscreenet
Skovrejsning ved landsbyen – DN vil komme med forslag om aboret.
4.Drøftelse i Grønt Forum af aktuelle planer
5.Mødeplan
Grønt Forum møde den 3. december
Uddeling af Klima- og Miljøpris den 19. november 2015
Nye møder i 2016 aftales når datoerne for Klima- og Miljøudvalg og Teknik og Byggeudvalget
er kendt.
Grønt Forums hjemmeside
6.Retningslinjer for Kommunikation af Grønt Forums arrangementer og samarbejde mellem Grønt Forum og sekretariatet.
7.Kommunikation af Grønt Forums beslutninger
8.Næste møde
Næste møde er den 3. december 2015

