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DAGSORDEN
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Mette Jorsø

2.

Nyt fra Det Grønne Hus v. Tommy B. Olsen
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- Køge Delebil får en eldelebil på Køge Torv her i starten af september. Bilen er en
del af et projekt i samarbejde med ”Lets Go”, ”Black Swan” og Køge Kommune, der
har fået støtte af Energistyrelsen til at afprøve elbiler og udbrede kendskabet til disse
mm. Bilen skal indgå i et forsøg i Køge Kommunes Teknik og Miljøforvaltning, hvor
medarbejderne opfordres til at bruge eldelebilen til deres kørsel i arbejdsregi.
- Det Grønne Hus har været med til at søge om forlængelse af naturvejlederstillingen
på Svendstrup Gods. Forlængelsen er imødekommet.
- Der er indsendt en ansøgning til ”Den Grønne Ildsjælepulje” om midler til realisering af et haveprojekt.
- Energistyrelsens Bedre bolig-ordning, der er en ny markedsdrevet ordning, hvor
der er ved at blive uddannet en ny type energivejledere, har allerede nu uddannet
over 100 energivejledere. Næste step er at der her i efteråret køres en landssækkende kampagne for at give befolkningen kendskab til ordningen – herunder lokale
kampagner ude i kommunerne.
3.

Meddelelser

Meddelelser fra Forvaltningen
- Bjarne: Kampagnen ”Blå fisk” kører her i september. Formålet med kampagnen er
at få borgere og virksomheder til at lade være med at hælde væsker indeholdende
miljøgifte direkte i kloakken.
- Bjarne: Vandplaner. Køge Kommune er nu færdig med at pege på de indsatser i
vandløbene, som kan foreslås gennemført for at forbedre vandmiljøet. Indsatserne
blev tiltrådt af TMU den 14. august. Næste skridt er, at det nedsatte vandråd skal
indsende forslag fra alle oplandets kommuner til Staten, som så skal offentliggøre et
samlet forslag til en vandplan.
- Torben Nøhr: Ejendomsdriftsudvalget har besluttet at sætte penge af til at gøre
indfaldsvejene til Køge mere grønne og naturlige. Pengene er fundet fra den besparelse, effektiviseringen hos ETK har givet. Pengene bruges nu til forskønnelse af vejene i form af mere renhold, flere blomsterkummer og løg, en ny digital skraldespand, der kan tale (!) og er drevet af solceller, så den ikke skal tømmes så tit.
- Lene: Miljø- og Sundhedsdag afholdes lørdag den 13. september og vi er i fuld
gang med planlægningen. Der kommer rigtigt mange spændende aktører og aktiviteter. I år har Køge Kunstforening valgt at afholde et kunsthåndværkermarked med
bæredygtigt tvist samme dag på ”Opdagelsen” på havnen. Vi har arbejdet sammen
med planlægningsgruppen om at koble de to aktiviteter, så der vil blive sat skiltning
med ruteangivelse mellem de to aktiviteter, ligesom at vi vil annoncere aktiviteterne
sammen. På Miljø- og Sundhedsdagen har vi valgt at lave et særligt tema omkring
bæredygtig transport bl.a. i form af en udstilling m sjove cykler – som kan prøves,
fremvisning af den nye eldelebil og Køge Delebil i øvrigt og kano-fragt på Køge Å ved
spejderne mellem Det Grønne Hus og havnen. Yderligere program sendes til udvalget op til dagen.

ORIENTERING

4.

Køge Kommunes Cykelhandlingsplan v. Lene Lindkvist

Baggrund: I Trafik- og Miljøplan 2013 er der opstillet et mål om at fremme brugen af cykel som transportmiddel. Udarbejdelse af en cykelhandleplan er et led i at nå dette mål.
Cykelhandleplanen er ligeledes et indsatsområde i Sundhedspolitisk Handleplan 20122015. Planen udføres derfor i samarbejde med Sundhedsafdelingen, men det er Teknikog Miljøforvaltningen, der er projektleder på den. COWI er valgt som rådgiver og skribent
på udarbejdelsen af handlingsplanen.
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Forløbet:
a.

b.

c.
d.

5.

Arbejdet med handlingsplanen blev kickstartet med en intern ”Opstartsworkshop” d. 8. januar med deltagelse af flere forvaltninger samt Det grønne Hus. Her blev der bl.a. brainstormet på visioner samt talt om, hvad der
allerede bliver gjort i forskellige sammenhænge i de forskellige forvaltninger.
Dette blev efterfulgt af en workshop d. 18/3 med deltagelse af de andre forvaltninger, Det grønne Hus samt Køge Trafiksikkerhedsråd (som er bredt
repræsenteret, da der også er borgerrepræsentanter). Her blev forslag til
formulering af visioner præsenteret, og der blev i grupper udarbejdet forslag til formulering af mål og indsatsområder.
Herefter er der blevet skrevet på planen og arbejdet med et samlet stikort.
Forvaltningen regner med at være klar med et udkast som interesserede
kan se og kommentere på en gang i september. Udkastet vil blive sent til
udvalget til kommentering.

Strategisk energiplanlægning v. Lektor Tyge Kjær, RUC
Præsentation af kortlægningen af aktuelle energikilder, mulige energiressourcer og
muligheder for omstilling mm. i Køge Kommune
Spørgsmål:
Mickal, KAB: Henstillede til udvalgets politikere, at det er tydeligt af Tyge Kjærs oplæg, at vi ikke kommer uden om vind og sol. Lad os nu komme i gang.
Dora (O), Kulturudvalget: Ja men lige nu venter vi på rapporten om lavfrekvent støj
fra ministeriet, så vi ikke kommer til at lave nogen fejl.
Tyge Kjær, RUC: Det er et spørgsmål om at stille krav til producenterne om, hvor
meget de må larme. Der er også stor forskel på, hvor meget de forskellige størrelser
af møller larmer…

6.

Status på Agenda 21-økonomien v. Lene Lindkvist
Budget og regnskabsstatus august 2014:
Aktivitet

Budget

Brugt

Tilbageværende
midler

Agenda 21-prisen 2014

26.754 kr

0

26.754 kr

Agenda 21-puljen 2014

135.256 kr

27.800 kr

107.456 kr

Udvalgsaktiviteter

132.293 kr

400 kr

- Miljø og sundhedsdag

34.000 kr

0

- Juletræsarrangement

11.000 kr

0

Heraf afsat midler til:

86.893 kr
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Kommentar: Der er endnu ikke udbetalt midler til mere end to af årets Agenda 21puljeprojekter, men der er tjekket op på, at de alle forventes realiseret inden årets
udgang.

TIL BEHANDLING

7.

Forslag til plan for Agenda 21-prisen 2014 v. Lene Lindkvist
Ramme for tids- og procesplan:
Dommerkomite nedsættes på 21. Agenda 21-møde
Annoncering og pressemeddelelse
Tidsfrist for nominering kl. 12
Dommerkomiteen holder møde kl. 15.30-16.00
Prisoverrækkelse kl. 16-17

22/8-2014
slut sept.
3/11-14
?
27/11-14

Nedsættelse af en dommerkomite på fire personer: Mette Jorsø, Lene Møller Nielsen,
Mickal Andersen og Julius Nielsen.

8.

Forslag til plan for Agenda 21-puljen 2015 v. Lene Lindkvist

Titel
Formål – Specifikke
målsætninger

Agenda 21-puljen 2015
Puljen yder bidrag til at iværksætte initiativer, der fremmer
bæredygtig udvikling i Køge Kommune.
Se evt. uddybende omkring retningslinjerne for puljen.
Særlig indsats omkring strategiske energiprojekter, samarbejder omkring etablering af nye vedvarende energikilder,
energirenovering mm.

Målgruppe

Alle borgere, institutioner, foreninger og erhverv i Køge
Kommune

Tidsforbrug

60 timer i Miljø
20 timer fra Det Grønne Hus

Budget

Pulje 120.000 kr. + annoncer m.m. 10.000 kr.
I alt 130.000 kr.

Organisering
Projektejer

Agenda 21-udvalget

Projektleder

Lene Lindkvist, Agenda 21- og klimakoordinator

Projektdeltagere

Henrik Lerdorf, Det Grønne Hus

Forslag til overordnet tidsplan:
•
•
•
•

9.

Annoncering og pressemeddelelse
Tidsfrist for ansøgning mandag kl. 12
Formandskabet indstiller projekter 16.00-17.00
Tildeling af puljemidler til projekter

slut sept.
03/11-14
?
27/11-14

Eventuelt
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Vindmøllegruppen holder sit næste møde den 17. september kl. 17-19 med oplæg
fra Kirsten West fra Vindmøllerejseholdet om nye måder at gribe vindmølleplanlægningen an.

BILAG:
1.

Retningslinjer for Agenda 21-Puljen

Retningslinjer for Agenda 21-puljen
11. marts 2009
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Formålet med Agenda 21-puljen
Hvad kan man søge støtte til?
Hvilke områder prioriteres?
Hvad støtter Agenda 21-puljen ikke?
Hvem kan søge støtte?
Hvad skal en ansøgning indeholde?
Hvordan behandles ansøgningerne?
Hvordan udbetales støtten?
Evaluering af støttede aktiviteter?

1. Formålet med Agenda 21-Puljen
Formålet med puljen er at fremme Køge Kommunes borgere og virksomheders initiativ og
deltagelse i arbejdet med Agenda 21.
Hvert år afsætter Køge Byråd et beløb til puljens formål.

2. Hvad kan man søge støtte til?
Agenda 21-puljen støtter aktiviteter, der inddrager en bred kreds af borgere, institutioner,
foreninger eller virksomheder.
Agenda 21-puljen støtter handlingsorienterede aktiviteter, som fremmer, demonstrerer og
formidler bæredygtighed i lokalsamfundet. Aktiviteter, der har til formål at danne netværk
samt at forberede og igangsætte et større projekt kan også støttes.
Aktiviteten eller projektet skal helst gennemføres samme år, som der ansøges om penge,
men det er dog muligt at få støtte til projekter/aktiviteter som først afsluttes det følgende år.

3. Hvilke områder prioriteres?
Agenda 21-udvalget lægger vægt på, at aktiviteterne er nytænkende og fremadrettede og at
de er forankret på en måde, der gør det muligt at udbrede resultaterne til en større kreds.
Lokal Agenda 21 omfatter alle initiativer, som kan fremme en lokal samfundsudvikling på et
miljømæssigt bæredygtigt grundlag. Agenda 21-udvalget kan udpege særlige temaer for årets
pulje.
Agenda 21-udvalget lægger vægt på at aktiviteten:

•
•
•
•
•
•

foregår i Køge Kommune
giver mindre miljøbelastning og mindre forurening
reducerer ressourceforbruget
ændrer trafikvaner og fremmer anvendelse af kollektive trafikformer
beskytter og fremmer et alsidigt dyre- og planteliv
forbedrer menneskers rekreative muligheder og sundhed
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•
•

giver en positiv holdningspåvirkning omkring bevarelse af natur og fremme af en
bæredygtig udvikling
inddrager og fremmer borgeres og virksomheders aktive deltagelse i lokalsamfundet
og i Agenda 21 relaterede aktiviteter

4. Hvad støtter Agenda 21-puljen ikke?

•
•
•
•

Studieophold, udlandsrejser og enkeltpersoners deltagelse i konferencer
Driftsudgifter i foreninger, institutioner, virksomheder mv.
Byggeri, tilbygninger og lignende etableringsomkostninger
Hardware, eksempelvis el-sparepærer, cykler, legeredskaber m.v. Dog kan der gives
mindre beløb til hardware, som indgår i et demonstrationsprojekt og som er ny teknologi.

5. Hvem kan søge støtte?
Agenda 21-puljen kan give støtte til enkeltpersoner, grupper, private foreninger, erhvervsvirksomheder og interesseorganisationer.
Agenda 21-puljen kan også støtte Køge Kommunes egne institutioner, når det er aktiviteter,
som ligger ud over institutionens sædvanlige opgaver.

6. Hvad skal en ansøgning indeholde?
Ansøgningen skal ske på et særligt ansøgningsskema og skal mindst indeholde følgende oplysninger

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Titel, der med få ord beskriver aktiviteten
Ansøgers navn, adresse, telefon, evt. fax nr. og e-mail adresse
En kontaktperson, som er projektansvarlig og økonomisk ansvarlig
Navn og adresse på de øvrige projektdeltagere
Formålet med aktiviteten samt en vurdering af de resultater I forventer, der kommer
ud af aktiviteten, herunder forventede miljøeffekter
En kort beskrivelse af forløb og en tidsplan
Oplysning om Det Grønne Hus er kontaktet i forbindelse med aktiviteten
Det beløb, der søges fra Agenda 21-puljen
Samlet budget samt en oversigt over udgiftsfordelingen, herunder støtte fra anden
side, egen financiering og i hvilket omfang aktiviteten er baseret på frivillig eller professionel arbejdskraft.
Evt. supplerende oplysninger kan vedlægges (maksimalt to A4 sider).

Det Grønne Hus står til rådighed med vejledning til ansøgerne. Alle ansøgere opfordres til at
bruge denne mulighed.

7. Hvordan behandles ansøgningerne?
Agenda 21-udvalget vurderer ansøgningerne og kan, hvis der er behov for det, indhente yderligere oplysninger om aktiviteterne, for at skabe et bedre grundlag for at vurdere og behandle
ansøgningerne.
Svar med tilsagn/afslag udsendes ca. 2 måneder efter ansøgningsfristen.

8. Hvordan udbetales støtten?
Når I har fået tilsagn om støtte, kan I få udbetalt støttebeløbet løbende ud fra regninger eller
samlet på baggrund af et endeligt regnskab for aktiviteten, når det er afsluttet.
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9. Evaluering af støttede aktiviteter?
Ved aktivitetens afslutning indsendes en kort skriftlig evaluering samt et regnskab. Evalueringen skal ske på et særligt skema, som I får tilsendt samtidig med tilsagn om støtte.
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