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DAGSORDEN
1.

Rundvisning og oplæg om Natur- og Miljøskolen v. Jan Hansen

2.

Velkomst og godkendelse af dagsorden

- Velkommen til Preben Ambjørn, ny repræsentant for Danmarks Jægerforbund, Køge
- Velkommen til Casper Toftholm, ny planchef i Teknik- og Miljøforvaltningen
Meddelelser fra Forvaltningen
- Kommuneplan 2013 er i høring fra den 2. september til den 28. oktober, og der afholdes borgermøde den 2. oktober i Rådhusets kantine.
- Udkast til en ny Affaldsplan 2014-2024 er i høring fra den 19. august – 14- oktober. Der
er i høringsfasen lagt vægt på dialog og borgerinddragelse, hvorfor borgerne som forsøg kan
afgive deres høringssvar direkte i en elektronisk net-udgave af planen.
- Alle kommuner skal lave en Klimatilpasningsplan inden udgangen af 2013 for at forebygge klimaforandringerne. Handlingsplanen skal ligge i udkast inden årsskriftet og endeligt
vedtages i det nye år. Planen skal danne grundlag for et kommuneplantillæg.
- Klimafestival 2013 er i fuld gang og kører fra den 14. – 29. september. Det er et Region
Sjælland initiativ, der køres i de fleste af regionens kommuner. I Køge Kommune er der i år
tre arrangementer; Miljø og Sundhedsdag, Åbent Hus hos Køge Økologiske Fødevarefællesskab samt en temaaften om klimatilpasning. Herudover er der en udstilling i Rådhusets kantine om madpyramidens udvikling og dets konsekvenser for klimaet.
- Invitation til temadag om Klimatilpasning på egen grund tirsdag den 24. september i Li
Skensved kl. 19-21.
- Forvaltningen er i gang med et indledende arbejde for at klarlægge, hvad der skal til for
at blive certificeret som Grøn Transportkommune. Herefter vil det egentlige certificeringsarbejde gå i gang.
- Det indledende arbejde med at få lagt rammerne for arbejdet med en Cykelhandlingsplan er nu gået i gang. Udvalget vil høre nærmere.
- Invitation til temadag om Hybridbelysning på Stevns torsdag den 19. september.
- Datoen for årets Agenda 21-udvalgsfinancierede juletræsarrangement for skoler og
daginstitutioner er sat til tirsdag den 26. november kl. 10-12 – invitation eftersendes.
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Nyt fra Det grønne Hus v. Tommy B. Olsen
- Der er en pulje på 40 mio kr. til udbredelse af elbiler. Energitjenesten har søgt puljen
med en elbil-delebil-ide. Der er kommet 20 ansøgninger til puljen og der er nu inviteret til en
partnerskabsdag for at prøve at samle nogle af ansøgerne. Ideen er at samle delebilklubber
sammen og få elbiler ind i klubberne. En ide er endvidere at få kommunerne til at bruge delebilerne – elbilerne – i dagstimerne, så de får en højere udnyttelsesgrad og der kan komme
flere.
- Agenda 21-udvalget gav penge til tre elcykler, som over sommeren har været placeret i
Det Grønne Hus og lånt ud til borgerne. Det har været en kæmpe succes. Cyklerne er booket
ind til midt i oktober. Mange af dem, der har prøvet dem, ender med at købe en elcykel selv.
- Tilbuddet om energitjek til nedsat pris – dvs. 1950 kr i stedet for 3500 kr – incl. termografering – har nu kørt et års tid. Der var som udgangspunkt 50 tjek til nedsat pris, men der
har ikke været så stor efterspørgsel. Nu prøver Det Grønne Hus at gå ud til nogle banker for
at få dem med. Tanken er, at når borgerne går i banken for at få lån – ifm. huskøb, om- eller
tilbygning, så kan banken se kundernes forbrugstal og nævne for dem, hvis de ligger meget
højt og foreslå dem et energitjek.
- Cafeen i Det Grønne Hus er blomstret op og i fuld vigør. Den er åbnet på kommercielle
vilkår med en energisk dame, så nu er der både kaffe, kage og mad hver dag!

ORIENTERING
3.

Organisering i Naturstyrelsen med fokus på arealdriften v. Kim Søderlund
Kim S. holdt et spændende oplæg om styrelsens struktur, indsatsområder mm.

4.

Status på Agenda 21-økonomien v. Lene Lindkvist
Budget og regnskabsstatus september 2013
Aktivitet

Budget

Brugt

Regnskab

Agenda 21-prisen 2013

26.578

0

26.578*

Agenda 21-puljen 2012

134.369

53.164

81.205**

Udvalgsaktiviteter

131.423

- Vingave

86,247
247,20

- Miljø og sundhedsdag

34.000

Ca. 34.000

- Juletræsarrangement

11.000

Ca. 11.000
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* Pengene bruges til prisuddelingen her i efteråret 2013.
** Pengene er tildelt, men mangler at blive afregnet. Der mangler regnskab fra bålhytten på Køge Ås, som har fået tilladelse til opførelse. Tildelt
20.000 kr. ”Projektet Hastrupparken ser grønt” har endnu ikke afregnet, men
er i gang med projektet som de fik 13.550 kr. til. Køge Sportsfiskerforening
fik 7.000 kr. til ”Elfiskeri efter havørred”, som altid først gennemføres i november. Der er lige modtaget regnskab fra Borup Fjernvarme på 48.470 kr. –
som afventer hvor mange penge der bliver til overs i puljen, når de lovede
midler er uddelt. De har fået lovning på op til 40.000 kr.

TIL BEHANDLING
5.

Agenda 21- prisen 2013 v. Lene Lindkvist
Ramme for tids- og procesplan:






Dommerkomite nedsættes på 21. Agenda 21-møde
Annoncering og pressemeddelelse
Tidsfrist for normering kl. 12
Dommerkomiteen holder møde kl. 15.30-16.00
Prisoverrækkelse kl. 16-17

17/9-13
slut sept.
4/11-13
?
28/11-13

Dommerkomite 2013-prisen: Paul Christiansen, Henrik Petersen, Erling Larsen og
Finn Buch Petersen
6.

Agenda 21-puljen 2013 v. Lene Lindkvist

Titel
Formål – Specifikke
målsætninger

Agenda 21-puljen 2014
Puljen yder bidrag til at iværksætte initiativer, der fremmer
bæredygtig udvikling i Køge Kommune.
Se evt. uddybende omkring retningslinjerne for puljen.
Særlig indsats i år?

Målgruppe

Alle borgere, institutioner, foreninger og erhverv i Køge
Kommune

Tidsforbrug

60 timer i Natur og 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:
Annoncering og pressemeddelelse

slut sept.
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Tidsfrist for ansøgning mandag kl. 12
Formandskabet indstiller projekter 16.00-17.00
Tildeling af puljemidler til projekter

04/11-13
?
28/11-13

Beslutning: Det blev vedtaget, at puljen skal udbredes bredt uden skelen til nogen særlige målgrupper.

7.

Behandling af ansøgning om tilskud til Herfølge Beboerforenings klimatilpasningsprojekt v. Hans Christian Andersen og Henrik Lerdorf
Beslutning: Det ansøgte beløb på 60.000 kr. til støtte til projektets gennemførelse
blev bevilget.

8.

Nyt fra arbejdsgrupperne v. Erling Larsen

- Trafikgruppen havde møde i starten af september, hvor gruppen blev opmærksom
på en cykelrute, der hedder ”Sommerfugleruten”! Herudover blev følgende tre emner blev
drøftet:
1. Det videre arbejde med skiltning på den internationale rute København-Berlin, der
går gennem Køge.
2. Problemer i forbindelse med Strandvejen og vejarbejdet. Det kan være svært for
særligt turister at finde vej igennem Køge pga. vejarbejdet. Det er et emne, der kan tages op
på næste dialogmøde med Morten Suhr fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
3. Gruppen drøftede forslaget til den nye kommuneplan med fokus på de steder,
hvor der er planer om ny ruteføring af cykelstinettet. Gruppen har et ønske om at få bundet
Køge og Borup mere sammen fremadrettet – dvs. øst vest. Gruppen drøftede også Køge Nord
og bydelens sammenhæng med Berlinruten. Her kan laves nogle bedre tilpasninger.
- Energi og forsyning. Gruppen har ikke holdt møde, men nogen fra gruppen har talt
om i Øst Sjællands Miljø- og Energiforenings-regi at lave en bustur til et sted med nogle store
vindmøller. Det kunne være Avedøre Holme igen og så denne gang f.eks. gøre holdt med
bussen først 900 meter fra møllerne, hvilket svarer til Køges møllers afstand til lystbådehavnen), 600 meter - dvs. minimums afstanden ift. byggeri samt helt henne ved møllerne - for at
fornemme møllerne fra forskellige afstande. Et andet holdt kunne være ved lystbådehavnen
ved Brøndby. Gruppen vil gerne søge 5.000 kr. til afholdelse af en sådan tur.
Beslutning: Udvalget bevilgede 5.000 kr. til en vindmølletur.

- Restaurering og etablering af mindre vandhuller-gruppen. Der har været en annonce i avisen med et tilbud til borgene om mulighed for støtte til naturgenopretning på egen grund. 5-6
interesserede har meldt sig. Formen er, at borgerne selv betaler det halve af omkostningerne
og lægger areal til. Naturgenopretningsprojekterne laves mest af hensyn til den lille springfrø.
Her er en oversigt over de nye steder:
Type
Nyt vandhul

Oprensning
af eksisterende vandhul

Adresse
Bastebjergvej 3,
4140 Borup
Tornbjergvej 32,
4140 Borup
Kulerupvej 11,
4140 Borup
Valorevej 59,
4130 Viby Sj.
Ankerstræde 8,
4682 Tureby
Køge Golfklub,
Gl. Haststrupvej

Forventet pris
Hver ca.
40.000 kr.

Bemærkninger
Ejer bidrager selv med ca. ¼ af prisen.

Hver ca.
20.000 kr.

Ejer bidrager selv med ca. ¼ af prisen
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12, 4600
Lidemark Gadekær
Salbyvej 162,
4600

9.

-

Projektet videresendt til Veje og Byrum
(gadekæret er kommunalt ejet).
Projektet videresendt til BaneDK, der
mangler erstatningsvandhuller

Eventuelt

Tommy: Foredraget i Det Grønne Hus, som bestyrelsen havde inviteret til om DN’s
landbrugsrapport blev aflyst pga. sygdom, men vi vil gerne prøve at aftale det igen – evt. i
samarbejde med Agenda-21-udvalget? Er der stemning for det? Dette nikkede udvalget til.
Anders: Der er stadig meget dårlige forhold for cyklisterne mange steder i Køge
Kommune – f.eks. pga. frostskader. Det er for dårligt, at hullerne ikke bliver repareret. Cykelstierne i og omkring Herfølge er fyldt med huller. Tessebøllevej er rigtigt slem at køre på, der
burde kunne komme hvide striber i vejkanterne, så cyklisterne har noget at køre efter.
Kommentarer:
Erling: Penge til asfalt er en politisk beslutning og afvejning ift. budgettet.
Ole: Når der lægges asfalt på de mindre veje er det også nødvendigt at lægge asfalt
ude i rabatten, da store lastbiler er nødt til at køre ud i rabatten ved overhaling.
Claus: I Alkestrup, hvor der var nogle huller ringende jeg til forvaltningen og nogen
kom ud for at lave dem. De lavede det lille – men det store blev sprunget over.
Erling: Det skal vi nok sørge for bliver lavet nu.
Tina: Når der bliver lavet ny asfalt er det vigtigt, at der ikke bliver lavet sådan nogle
høje kanter, da det medfører, at de store lastbiler kører galt – de vælter. Der burde være
mere kontrol, når kommunen har folk ude for at lave vejene. Det er ofte ikke godt nok, det
der bliver lavet.
Benny Gunge: Køge delebil har i to år haft to pladser ved Køge Rådhus. Med meget
kort varsel fik vi for et par måneder siden at vide, at vi ikke længere har de to pladser pga.
byggeri. Der blev tildelt to pladser længere væk, men det var en hovsa løsning. En anden
gang vil Køge Delebil gerne indtænkes fra starten af.
Torben: Hvis der er et ønske om at tale cykelforhold og asfalt, så kunne vi sætte et
punkt på dagsordenen en eller to gange om året, hvor vi inviterer folk fra forvaltningen til at
kunne diskutere med.

BILAG:
Ildsjælsansøgning fra Herfølge Beboerforening
Projektbeskrivelse projekt Klimatilpasning Herfølge Beboerforening
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