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Afdelingschef i Natur- og Miljø

Bjarne Svendsen

Natur- og Miljøskolen i Køge

Jan Hansen

DAGSORDEN
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser

Meddelseler fra Formanden:
- Vi har inviteret Kim Søderlund fra Naturstyrelsen til at deltage i udvalget – velkommen
til Kim. Vi glæder os til samarbejdet. Kim har lovet at komme på næste møde og fortælle
noget om de samarbejdsmuligheder, som han kan se.
- Udvalget er inviteret til møde om den nye kommuneplan torsdag den 4. april. kl. 17-19.
Mødetidspunktet passer dårligt ift. et politisk udvalgsmøde, hvorfor det foreslås at mødet
lægges sammen med det allerede aftalte næstkommende Agenda 21-udvalgsmøde den 16.
maj.
Meddelelser fra Forvaltningen:
- Lene Lindkvist: Køge Kommune har sammen med VEKS, Energiforsyningen, ETK og
Energitjenesten Sjælland booket en stor fælles stand på Køge Messen om ”Bolig og livsstil”
den 16. – 17. marts. Gruppen har allerede holdt sit indledende møde og arbejder nu på at få
lavet en spændende fælles stand.
- Lene Lindkvist: Køge Kommune har i et samarbejde mellem Agenda 21- og Klima og
Erhversområdet booket at få ”Energy Day”, som er en del af ”Tour Sustainable Europe” til
Køge Torv den 20. september. Det er en stor satsning, der retter sig mod Køge erhvervsliv –
for at skabe netværk, dialog og samarbejde Køge erhvervsliv imellem med bæredygtig udvikling som overskrift – og for at vise borgerne i Køge, hvad Køge erhvervsliv kan og allerede gør
for at skabe en mere bæredygtig udvikling i Køge. Planlægningen er i sin absolut indledende
fase. Se mere på www.toursustainable.eu
Nyt fra Det grønne Hus:
- Tommy B. Olsen: Køge Kommune og Agenda 21-udvalget har i 2012 købt i alt 50
”Energitjek”, som tilbydes borgerne i Køge til næsten halv pris. De omkring 20 er allerede
solgt – men det går lidt trægt. Vi vil bruge Køge Messen til virkelig at få sat skub i salget.
Næstved Kommune har ligeledes haft 50 tjek til salg, der gik som varmt brød. Det sammen
har Greve – og begge kommuner har nu købt 50 energitjek mere. I må gerne overveje, om I
kender nogen, som I tror kunne være interesseret i sådan et energitjek til nedsat pris?
- Tommy B. Olsen: Invitation til alle om at komme til Det Grønne Hus’ Kyndelmisse arrangement fredag den 1. februar – hvor temaet er mad – fra fortid til nutid.
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ORIENTERING
3.

Padder og krybdyr i Køge Kommune, Oplæg ved Henrik Bringsøe

Et spændende og medrivende foredrag – der mundende ud i en invitation til alle om at komme med ud i felten på DN’s næste forårstur for med egne øjne – og fingre – at se Køge Kommunes padder og krybdyr. Datoen er den 7. april kl. 10-14 med mødested i Lovparken, Køge
C. Se invitationen her: http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=2650&Arrangement=3961
4.

Kort præsentation af to af udvalgets foreninger

Udvalget fik to veloplagte oplagte oplæg om hhv. Danske Handicaporganisationer ved Claus
Nielsen og Køge Almennyttige Boligselskab ved Mickal Andersen. Sidstnævnte rundede af med
en invitation til Ellemarkens 50 år fødselsdag, som løber af stabelen den 24., 25. og 26. maj.
Nærmere info om fødselsdagen sendes ud når dagene nærmer sig!

TIL BEHANDLING
5.

Køge Vindmøllelaug v. Tommy B. Olsen

Tommy indledte drøftelsen med følgende:
Der er planer om fire møller på molen. En af dem tænkes som en andelsmølle. Der er
mange vigtige diskussioner og overvejelser, der skal tages omkring, hvordan og hvornår
vi starter Køge Vindmøllelaug op. Processen omkring VVM-redegørelsen starter nu. ”KøgeVind” er startet op. Der kommer en borgerrettet oplysningsfase og høringsfase er parallelt med VVM. Det kunne være konstruktivt at få startet et vindmølle laug op parallelt
med denne proces. Hvor hurtigt skal lauget startes op? Kunne det være en ide at forhåndstegne for at få noget kapital?
Skal det være et laug for alle eller kun for borgerne? Eller i flere tempi – Man kunne først
åbne for nogle og siden for andre og til sidst for alle?
Har udvalget nogen meninger om eller ideer til, hvordan det skal gribes an?
Følgende synspunkter blev følgende tilkendegivet:
Finn Buch: Timingen er utrolig vigtig. Jeg mener, at det er vigtigt at have taget den politiske beslutning, om vi skal gå videre med møllerne, inden at der laves et laug. Denne
beslutning er nødt til at afvente undersøgelserne. Vi kender vores pligt i forhold til CO2
reduktion her i Køge Kommune, som er 20 % inden år 2020. Derfor kan det være godt at
se bredere på vores muligheder for at skabe CO2-reduktioner – f.eks. ved at se på andre
muligheder for renere energiproduktion.
Lykke Outzen: Det er vigtigt, at vi gør det helt tydeligt, at det kun er måske, at der
kommer møller, hvis vi vælger at gå mere offensivt ud omkring et laug allerede nu.
Mogens Møller: Der kunne laves et energilaug i stedet for et vindmøllelaug i Køge. Det
ville kunne arbejde med flere energityper end et vindmøllelaug – som eksempelvis solceller. Et bredere energilaug kunne skabes ved hjælp af Det Grønne Hus.
Erik Swiatek: Det er vigtigt, at Agenda 21-udvalget fortsat holder sig ude af politik for det
har hidtil været en fordel ift. diskussionerne i udvalget.
Erling Larsen: Det er godt at starte, som vi gør her i Køge, dvs. at vi hører alle først inden at vi træffer en endelig beslutning – det har de ikke gjort på Stevns, hvor de bare
har sagt, at vi gør det her.
Poul Erik Jensen: Det er også en god mulighed at køre noget sideordnet, så det processen både bliver borger og politiker drevet samtidig.
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Tommy B. Olsen: Det er en mulighed at aktivere de positive kræfter ved at starte et laug
op – det kunne f.eks. godt være et energilaug eller ved at indsamle interessetilkendegivelser, som efterfølgende kan modtage informationer. Det er godt at samle de gode
kræfter, der taler for, da der så mange, der taler imod – og lige nu er det mest dem man
hører. Den positive stemning skal samles og styrkes.

6.

Status på Agenda 21-økonomien v. Lene Lindkvist

Regnskabet for 2012 blev fremlagt og godkendt og forslag til overordnet budget for 2013
blev fremlagt og godkendt.

Regnskab 2012 og budgetforslag 2013
Aktivitet

Budget

Resultat

Budgetforslag 2013

Agenda 21-prisen 2012

26.290

26.340

26.578

Agenda 21-puljen 2012

133.000

107.213

134.369

130. 000

115.344

131.423

Agenda 21-udvalgsaktiviteter
- Inspirationstur til Odense

4.208

- Klimafestival 2012 incl. energitjek mm.

66.136

34.000

- Juletræsarrangement

11.000

11.000

- Stand på Køge Messen 2013

24.000

- 2000 stk. af Energistyrelsens pjece om
Energirenovering

10.000

7.

Hvad vil vi arbejde med i 2013 v. Lene Lindkvist

Tilkendegivelser fra udvalgets medlemmer omkring, hvad udvalget ønsker at arbejde
med i 2013 – temaer, oplæg, ekskursioner mm. – og om der er nogen der har lyst til at
stå for noget?
Mickal Andersen inviterede udvalget en tur til Ellemarken, når fjernvarmen snart er lagt
ind!
Herudover opfordres alle til at skrive til Lene Lindkvist, hvis I får nogle ideer!

8.

Status på og nyt fra arbejdsgrupperne v. Erling Larsen kl. 18.35

- Trafik – Gruppen holder et møde med Morten Suhr og Ane Kollerup mandag den 4. februar for at drøfte de store regionale sti- og cykelsystemer.
- Energi og forsyning - Arne Vinten forslog, at der planlægges et møde, hvor ideen om et
energilaug drøftes.
- Energi og forsyning
- Restaurering og etablering af mindre vandhuller-gruppen
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9.

Eventuelt

Der var intet til dette punkt.
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