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DAGSORDEN
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden

2.

Meddelelser

Meddelelser fra Forvaltningen
- Bjarne Svendsen orienterede om en ny sø på Svendstrup Gods, hvor der inviteres til
indvielse den 30. maj kl. 17 – se http://www.koege.dk/Nyheder/2013/Maj/Indvielse
- Lene Lindkvist orienterede om besøget i Energihuset i Herfølge den 25. april, der gik
rigtigt godt. Det er nogle spændende ting, der i gang i huset og der var stor interesse fra
håndværkernes side i at samarbejde med kommunerne.
- Den fælles stand mellem VEKS, Energiforsyningen, ETK, Det Grønne Hus, Energitjenesten og Køge Kommune på Køge Messen i marts, som udvalget havde været med til at
støtte var en stor succes. Deltagerne fik nogle gode snakke med mange besøgene.
- Lene Lindkvist fortalte, at der afholdes ”Energi Dag” fredag den 20. september på Køge
Torv. Dagen er en del af kampagnen ”TourSustainableEurope”. Energidagen er målrettet
Køge erhvervsliv samt Køges borgere og invitation med program mm. vil blive sendt ud
inden sommerferien.
Nyt fra Det grønne Hus v. Torben Svarre
- DGH har holdt Havedag på Køge Torv den 4. maj med mange indslag og mange besøgende.
- Den 25. maj holdes der for første gang ”Byttedag” på Køge Torv, efter et nyt koncept,
hvor man bytter de ting man gerne vil af med og får ”beviser” for det som man så kan
bytte sig til nye brugte ting for.
- Salget og afviklingen af ”Spar20”-pakker – energirenoveringstilbud til grundejerforeninger m.fl. går forrygende. DGH kan sælge lige så mange som det kan nå at afvikle og mere til!
- Der har lige været annonceret for en til to ”Klimaagenter” her i Køge. Fristen for indmelding var onsdag og der er kommet er par stykker ind, som forvaltningen skal ind over
og tage stilling til.

ORIENTERING
3.

Kort præsentation af en af udvalgets foreninger
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Leif Engsbye fra Dansk Jægerforbund gav en kort præsentation af foreningen og
dens udvikling. Han sluttede af med at love at tage kort med til alle til næste møde
med kontaktoplysninger på, hvem man kontakter, hvis man påkører et stykke vildt
eller ser et stykke vildt, der er blevet påkørt.
4.

Status på Agenda 21-økonomien
Lene Lindkvist redegjorde kort for udvalgets økonomi, som i korte træk er status quo
fra sidste møde. Efterfølgende behandlede udvalget de to indkomne ad hoc ansøgninger til Agenda 21-puljen.
Behandling: Ansøgning af bevilling til støtte til et lokalt arrangement i forbindelse
med årets vandrerfestival. Beslutning: Det ansøgte beløb på 3.000 kr. blev bevilget.
Behandling: Ansøgning om støtte til en stand på Energi Dagen den 20. september fra
tøjdesigner Rachel Kollerup. Beslutning: Udvalget bevilgede halvdelen af det ansøgte
beløb dvs. 3.000 kr. til støtte til en stand.

TIL BEHANDLING
5.

Revision af Kommuneplan 2013 – v. Planchef Peter Tuxen og planlægger Mads
Boserup Lauritsen
Mads Boserup Lauritsen gennemgik de overordnede linjer i det nye forslag til kommuneplan 2013-2020 med fokus på det åbne land som tema. Han præsenterede tanken om udvikling af bydelsplaner for kommunens byområder og større landsbyer.
Arbejdet med bydelsplaner planlægges igangsat i den kommende planperiode 20142017.
Kommentarer fra udvalget:
- Ole Jørgensen – spurgte til muligheden for at se lempeligere på udnyttelse af tomme landsbrugsbygninger f.eks. til erhvervsformål. Herover foreslog han et lempeligere syn på hestehold. Som en sidste ting spurgte han til om Køge Kommune ikke bør
have noget lokal grusgravning?
- Peter Tuxen svarede på det sidste spørgsmål ved at sige, at det er Region Sjælland
der udpeger områder til grusgravning.
- Kirsten Egebjerg sagde, at hun synes, at det er en fantastisk kvalitet ved Borup, at
der er så mange grønne kiler helt ind midt i byen, og det er en værdi, der skal bibeholdes.
- Finn Buch tilsluttede sig Kirsten Egebjergs synspunkt.
- Kirsten Egebjerg – den nedlagte grusgrav i Dyndet trænger til en kærlig hånd.
- Arne Vinten – Energilandskabet, som I taler om, er det tænkt, at det nabokommunerne, der etablerer biogasanlæg?
- Peter Tuxen svarede – De anlæg som planlægges etableret i nabokommunerne er
så store, at de fint dækker Køge Kommune. Herudover er der flere større landbrug,
der overvejer at etablere anlæg selv. I Køge arbejder vi med vindmøller på Køge
Havn, solceller og mindre alternativ energianlæg i landsbyer.
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6.

Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013
Indstilling: Forvaltningen indstiller at udvalget godkender det foreliggende forslag til
Agenda 21- og Klimahandlingsplan 2013
Kommentarer fra udvalget:
- Anders Bødker – Det ville være godt med et indledende overblik over hvilken CO2reduktion de forskellige tiltage bidrager med – en samlende figur af en art. F.eks.
med angivelse af den planlagte besparelse år for år og hvor den skal komme fra.
Der er lidt rod i de sidste projekter – f.eks. er der ikke noget, der hedder projekt 21.
I indledningen står der, at de væsentligste kilder til CO2-udledning er borgerne og
erhvervslivet, men der er ingen erhvervsrettede projekter i handlingsplanen.
Anders Bødker vil ikke godkende handlingsplanen, men derimod tage den til efterretning. Han synes, at det er ærgerligt, at planen for 2013 kommer så sent, og at det er
vigtigt at arbejdet med planen for 2014 går i gang allerede i slutningen af indeværende år, så den kan landes i slutningen af dette år eller senest i starten af 2014.
- Claus Nielsen spurgte til, hvad planen er med vindmøllerne? Hvornår og hvordan
laves der VVM-undersøgelser?
- Erling – svarede at arbejde med VVM er i gang.
- Kirsten Egebjerg – Tyge Kjær fra RUC sagde, da han fremlagte CO2-kortlæggelsen i
DGH, at solceller ikke holder, men det har vi ikke rigtigt talt videre om i udvalget?
- Mogens Møller sagde til dette, at det er vigtigt at blive ved med at arbejde med solceller, da de bliver bedre og bedre og billigere og billigere og det derfor giver mere
og mere mening.
Til dette sagde Anders Bødker, at det er mest optimalt at sætte solceller op på 24/7bygninger som f.eks. plejehjem i stedet for f.eks. skoler, da man herved udnytter
strømmen bedst muligt.
- Arne Vinten – Teksten til projektet om vindmøller på havnen er meget kort og der
kunne f.eks. stå noget om oprettelse af et vindmøllelaug. Arne Vinten spurgte endvidere, om der laves en faktaboks under projektet, der fortæller noget om, hvor mange solceller der skal til at lave den samme strøm som vindmøllerne?
- Mogens Møller – Kan man lave et forsøg med 12 volts anlæg nogle steder for at få
erfaring med sådanne anlæg?
Opsamlende: Forvaltningen takker for alle de gode input. De vil blive taget til efterretning. Grundet den stramme tidsplan vil flere af kommentarerne dog først kunne
blive indarbejdet i næste års handlingsplan. Der vil særligt blive arbejdet med at
prøve at nå at få et indledende afsnit om hvilke projekter den lovede CO2-reduktion
særligt skal komme fra og med hvilken tidshorisont. Et andet input der særligt vil blive taget til efterretning er forslaget om, at arbejdet med handlingsplanen for det
kommende år vil blive i gang sat tidligere – gerne omkring årsskiftet.

7.

Nyt fra arbejdsgrupperne v. Erling Larsen
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- Trafik – repræsenteret ved Claus Nielsen – Gruppen har haft møde og har her bl.a.
drøftet muligheden for at koble med den gruppe, der eksisterer i Køge Kommune om
trafiksikkerhed.
- Energi og forsyning – gruppen har ikke haft mødtes siden sidst, men vil se at få
indkaldt til et møde.
- Restaurering og etablering af mindre vandhuller-gruppen – gruppen var ikke repræsenteret.

8.

Eventuelt
Claus Nielsen – der er mange ubehagelige metalkanter rundt langs vejene i Ølbycentret, der kan være farlige at falde og slå sig på. Disse gør det endnu mere farligt
med den blandede trafik.
Kirsten Andersen – det er ærgerligt med cykelstativer, der ødelægger de batterifrie
lygter.
Mogens Møller: Teknik- og Miljøudvalget har været nødt til at underprioritere vejvæsenet i en periode. Udvalget er i gang med at lave en plan for hvad der skal prioriteres og sættes i gang.
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