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Tid: Torsdag den 28. maj kl. 16.30-19.00
Sted: Det Grønne Hus

DAGSORDEN
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Poul Erik Jensen
Velkommen René Olsen ny repræsentant for Danmarks Jægerforbund – som dog ikke
var tilstede…

2.

Meddelelser
Jacob Skjødt Nielsen, leder af Det Grønne Hus orienterede kort om den proces Det
Grønne Hus er i gang med ift. indkredsning af arbejdsområder, nye projekter,
genopstart af cafeen mm.

ORIENTERING

3.

TEMA: Den grønne Omstilling – Grøn Byudvikling – hvad vil det sige?
Oplæg ved arkitekt Kristina Jordt Andersen, Partner i MUTOPIA
http://mutopia.dk/
Den grønne omstilling er en overskrift – en vision – vi har kredset længe om her i Køge
– og særdeleshed i Agenda 21-udvalget. I arbejdet med Bydelsplanen i Herfølge satte
borgerne bæredygtighed på dagsordenen, i Køge Nord har Byrådet sat bæredygtighed
på dagsordenen – både ift. byggeri, trafik, vand og grundvand og det sociale –
herunder boformer. I det strategiske energiplanarbejde er grøn byudvikling et
omdrejningspunkt. På den workshop, der blev holdt på sidste udvalgsmøde, var der
ligeledes flere af projektforslagene, der på den ene eller anden led relaterer sig til grøn
byudvikling: ”Udbygning af Køge Nord m fokus på transport”, ”Køge Modellen –
Bæredygtig byudvikling” og de to projektforslag om klimatilpasning.
Kristina Jordt Andersen gav bud på nogle veje den grønne opstilling kan bevæge sig i –
alt efter, hvordan rammerne er. Hun tog udgangspunkt i de fire scenarier, der opstillet i
projektet ”DK2050 – scenarier for et grønne Danmark” – som kan findes her
http://www.dac.dk/da/dac-cities/dk2050/

4.

Status på Agenda 21-økonomien
Aktivitet

Budget 2015

Regnskab

Agenda 21-prisen

27.528 kr

Agenda 21-puljen

138.620 kr

51.211 kr

Udvalgsaktiviteter

136.120 kr

4.800 kr

Senest redigeret Klik her for at angive tekst.
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Miljø- og Sundhedsdag
Uddeling af juletræer

5.

34.000 kr
11.000 kr

Nyt fra arbejdsgrupperne
- Transportarbejdsgruppen, som består af Henrik V, Claus, Kirsten og Anders. Gruppen
har ikke mødtes i det nye år. Så gruppen ligger stille. Spørgsmålet er, om der er basis
for at danne en ny transportgruppe – der måske kunne have et bredere fokus end kun
cyklisme? Transport er et af de emner, der blev nævnt i workshoppen på sidste møde.
Lene skriver til gruppen for at høre om den stadig er interesseret i at fungere som
arbejdsgruppe.
- Vindmøllearbejdsgruppen, som består af Poul Erik, Paul, Niels, Torben S, Torben H,
Erling, Bente, Henrik P, Jacob, Casper, Jacob og Lene, der er tovholder, har netop
mødtes i sidste uge for at drøfte, hvordan gruppen arbejder videre. Til dette havde
Lene udarbejdet fire mulige scenarier, som gruppen drøftede og valgte to at gå videre
med. Et hvor gruppen vil se på mulighederne for at udskifte gamle møller til nye store.
Et hvor gruppen vil se på mulige steder til placering af nye møller.
Drøftelse:
Poul Erik: har haft kontakt til vindmøllelauget i Vilkestrup. De er lige ved et
vendepunkt, hvor de ikke får så meget for strømmen og hvor der er en del vedlligehold
på de eksisterende gamle møller – derfor kan det gode være at de interesserede i en
udskiftning.
Casper: Vindmølleplanlægningen er en del af kommuneplanlægningen. Planlægningen
for vindmøller er en del af planlægningen i det åbne land. Derfor giver det god mening
at bruge gruppens arbejde, som en del af det der skal udfoldes yderligere i forbindelse
med den kommende kommuneplanproces.
Ole: Møllerne på Vilkestrupgård opfylder ingen af de regler, der gælder i dag. Den gang
de blev stillet op var der ikke ret mange regler. Derfor er det et spørgsmål om de kan
få dispensation på nye store møller?
Casper: Bregentved Gods er ved at opstille 4 store 135 møller og der skal denne højde
til for, at der er økonomi i det. Der er en helt anden vind i denne højde. Derfor er det
ikke sikkert, at der er økonomi i nye mindre møller.
Erling: Fremadrettet skal vi aftale næste møde på det aktuelle møde.
Næste møde i Vindmøllearbejdsgruppen blev aftalt til mandag den 22. juni kl. 16-18,
hvor gruppen vil køre ud for at se på nogle mulige nye lokaliteter til vindmøller. Lene
sender en mødeindkaldelse og en plan for turen.

TIL BEHANDLING
6.

Opsamling fra workshoppen på sidste udvalgsmøde v. Jacob Skjødt Nielsen og
Lene Lindkvist

Agenda 21-udvalget

Arbejdsgrupper
Det Grønne Hus
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Jacob og Lene har samlet op på de projektforslag, der kom på workshoppen på sidste
udvalgsmøde, og har skrevet videre på nogle af dem.
Bæredygtig byudvikling: Det ene forslag er et forslag til et projekt om bæredygtig
byudvikling med fokus på boformer og fællesskaber. Jacob er ved at skrive på dette og
der har nedsat sig en arbejdsgruppe om emnet. Denne blev udvidet på mødet til at
omfatte: Hans Christian, Torben S., Henrik B. og Jacob – som tovholder. Gruppen er
åben og alle er velkomne.
Drøftelse:
Casper: Det er en rigtig god ide, at arbejde med boformer og bofællesskaber. Der er
mange, der gerne vil lave bofællesskaber. Planafdelingen bliver kontaktet af
interesserede ca. en gang om ugen - senest forleden fra nogle, der ville lave økologiske
kollektiver.
Transport: Der var som sagt også et projektforslag om transport – med fokus på Køge
Nord. Hvis der er nogen der vil arbejde med transport så tag fat i Jacob.
Adgang til rekreative områder: Lene har skrevet videre på et projektforslag om
rejsning af rekreativ skov til grundvandsbeskyttelse. Forslaget var vedhæftet
dagsordenen. Forslaget er blevet ændret efter dialog med Miljøafdelingen og Henrik
Lerdorf i Det grønne Hus, da Miljøafdelingen stadig mangler de sidste
grundvandskortlægninger fra Naturstyrelsen og er i gang med at lave indsatsplaner ift
disse. Et arbejde der løber over de næste 1-2 år.
Drøftelse:
Bjarne: Borgerne har allerede rigtig god adgang til naturen her i Køge. Reglerne er
således, at hvis et areal er udyrket og ikke i omdrift, så er der offentlig adgang. Derfor
har borgerne adgang til en rigtig stor del af Køges naturområder.
Henrik P: Vi har to godser her i Køge Kommune, som er offentlige stiftelser. Der er der
adgang over alt på alle tider af døgnet. Det ved borgerne bare ikke.
HOFOR er ved at nedlægge nogle kildepladser bl.a. i Ejby Mose. Jeg er sikker på, at
hvis Køge Kommune vil overtage dem, så kan de helt sikkert det – nærmest gratis.
Kommunen burde være på forkant her og få fat i områderne.
Bjarne: DN har lavet materiale og Naturstyrelsen har ligeledes, så det er kendskabet til
mulighederne, der skal udbredes – også hos ejerne, der til tider jager offentligheden
væk – uden at de egentlig har hjemmel til dette!
Henrik P: Godsejerne gør meget ud af at sige, at offentligheden kun må gå på stierne –
og det er faktisk forkert.
Poul Erik: Jeg vil personligt hellere satse på bynær natur, som folk har direkte adgang
til. Folk er ikke altid gode til at opføre sig ordentligt ude på arealerne.
Jacob: Hvis der er et konkret behov for en informationskampagne, så vil DGH gerne
løfte den.

7.

Forslag til formalisering af arbejdet i og omkring udvalget
- Udkast til drejebog for arbejdsgrupper
- Udkast til projektskabelon
Beslutning: Begge forslag blev godkendt.

8.

Projektide: Tværgående træplantningsprojekt v. Henrik Petersen
Danmarks Naturfredningsforening foreslår, at der laves en kampagne, borgerne i hele
Køge Kommune inviteres til at komme med forslag til plantning af træer i kommunes
byer (annoncering i presse m.v.) Det skal ske i samarbejde med ETK., TMU og DN.
Anledningen er den store udvikling, der sker i kommunen p.t.
Kampagnen skal spørge borgerne i Køge, hvor de kunne tænke sig at få plantet nogle
træer?
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Drøftelse:
Casper: Jeg synes at vi skal tage en snak først internt i forvaltningen/DGH for sådan et
initiativ skal være bundet ordentligt op. Det vil være fint at tænke ind som et tema i
vores bydelsplaner – det grønne islæt – hvor vi allerede er ude at tale med borgerne
helt lokalt. Her giver det mening.
Poul Erik: Det er også godt at tænke i frugttræer.
Jacob: Der kunne udvikles en app så borgene nemt kunne se, hvor der kunne være
plads til træer.
Beslutning: Lene og Jacob tager en snak om mulighederne med Casper.

9.

Projektide: En rullende økologisk forretning v. Niels Rolskov
Folketinget har for nylig bevilliget et beløb til støtte af lokale initiativer til butikker i
landsbyer – en pulje på 50 mio kr. Det kunne være et Agenda 21-projekt f.eks. at lave
en rullende forretning med lokale fødevarer (økologiske), der kørte rundt i Køges
landsbyer a’la HjemIs. Lidt af et kinderæg: fremme af lokale økologiske producenter og
liv i landsbyerne – måske KØF kunne være en del af projektet?
Det kunne være en ide at prøve at lave et projekt her i DGH, der kan kombinere
aktiviteter i landområderne, arbejdspladser og grøn omstilling.
Drøftelse:
Der er ikke så mange lokale økologiske producenter i Køge. Det kunne måske hjælpe
flere i gang, hvis der er et godt distributionsnet. Udvalget opfordrer DGH til at
undersøge mulighederne.
Ideen skal udvikles og der skal laves en ansøgning. Det som de store avlere ikke er
store nok til er, at der er mange barrierer for at komme i gang. DGH kunne samle de
mindre landbrug og informere dem om muligheder for samarbejde, så de kan komme i
gang.
Måske kan medlemmerne i KØFF hjælpe med at drive økologiske boder på Køge Torv
mm.
Det kan være svært at få finansieret økologiske projekter.
En social økologisk virksomhed.
Torben Nøhr har sagt noget om, at der er et projekt i gang med at samle lokale avlere
til at levere til kantinen.
Det kunne kobles op på brugsforeningernes kampagner mm.
Det behøver ikke at være varer med ø-mærke, da det tager 5 år at lægge om – men
der kan i stedet være fokus på lokal produktion.
Beslutning: Udvalget beder DGH om at undersøge mulighederne for at lave en
projektansøgning og bevilger et uspecificeret beløb til timer til dette.

10. Eventuelt
Der var ikke noget til eventuelt.

BILAG
•
•
•
•

Projektforslag – Adgang til rekreative områder
Udkast til drejebog for arbejdsgrupper
Udkast til projektskabelon
Status for Agenda 21- og klimahandlingsplan 2013’s projekter
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