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Skovbo erhverv og handel
Danmarks Jægerforbund
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Kulturudvalget
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DAGSORDEN
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden kl. 17
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2.

Meddelelser kl. 17.10

-

Meddelelser fra Formanden
- Beboerforeningen Sankt Nicolai har valgt en ny repræsentant, Henrik Bencke. Han
var forhindret komme i dag, men kommer til næste møde.

-

Meddelelser fra Forvaltningen
- Bjarne B. Svendsen orienterede om at Køge Kommunes første Klimatilpasningsplan
forventes at komme i høring fra den 6. januar til den 3. marts 2014.
- Lene Lindkvist: STEPS 1 - Køge kommune deltager i stort partnerskab om strategisk energiplanlægning i Region Sjælland. Strategisk energiplanlægning er den fælles
opgave i et nyt stort partnerskab i Region Sjælland. Samtlige 17 kommuner i regionen, Region Sjælland, DTU og RUC samt 19 affalds- og varmeselskaber har valgt at
indgå i partnerskabet STEPS (Strategisk tværkommunal energiplanlægning Sjælland). Energistyrelsen har støttet samarbejdet økonomisk med penge fra puljen til
partnerskaber om strategisk energiplanlægning. STEPS starter 1. januar 2014 og løber frem til juli 2015. Målet er at identificere og bidrage til at reelle samarbejder, der
kan etableres på tværs af kommunegrænser og forsyningsselskaber og sikre gennemførelsen af strategiske energiplaner. For yderligere information se:
www.energiklyngecenter.dk
- OG STEPS 2: Køge er gået med i en erhvervsrettet ansøgning om tilskud fra puljen
til strategisk energiplanlægning i kommunerne ligeledes i Energiklynge Sjælland-regi
sammen med 6 andre kommuner. Projektet har fokus på kommunernes rolle som facilitator for energieffektivisering og VE-omstilling i erhvervsvirksomhederne – med
fokus på de mellemstore virksomheder. Vi ved endnu ikke om projektet bliver til noget.

-

Nyt fra Det grønne Hus v. Tommy B. Olsen
- Det årlige juletræsarrangementet for daginstitutioner, SFO’er og skoler, som udvalget støtter med 11.000 kr. blev afholdt tirsdag den 26. november med deltagelse fra
ca. 25 institutioner og med over 200 børn. En stor succes på en smuk næsten vinterdag.
- Det klimatilpasningsarrangement som udvalget gav støtte til på sidste møde er nu
blevet afholdt i Herfølge i forbindelse med Herfølgedagen. Det var en stor succes og
den udstilling om, hvad boligejere kan gøre for at klimatilpasse deres egen grund,
som Det Grønne Hus har udviklet er efterfølgende blevet udstillet på Herfølge Bibliotek.
- Afrapportering af energibesparelser fra Køge Kommunes indsats sker i dag til
SEAS-NVE, men vi har undersøgt om det fremadrettet kan ske til Borup Fjernvarme.
For at det skal være muligt, skal der indgås en aftale ved årets start. Det gør vi fra
2014, hvorefter kommunens besparelser afrapporteres lokalt, hvilket er meget mere
logisk.
- Energitjenesten har sammen med Køge Delebil, Køge Kommune og en række andre
kommuner sendt en ansøgning om støtte til et projekt om afprøvning af el-delebiler.
I projektet indgår en analysedel, som vil kunne bidrage til den certificering til Grøn
Transportkommune som Teknik- og Miljøforvaltningen lige nu har i høring hos Direktionen om de kan bakke op om.
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-

Det Grønne Hus har gode erfaringer med et Grønt Institutionsprojekt i Egedal Kommune. Institutionerne er meget engagerede i arbejdet, og gennemfører derfor både
energibesparelser, miljøforbedringer samt integrerer arbejdet i den pædagogiske del.

ORIENTERING
3.

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

Aktivitet

Budget

Brugt

Til rådighed

Agenda 21-prisen 2013

26.578

Ca. 26.578

0

Agenda 21-puljen 2013

134.369

Ca. 134.369

0

Udvalgsaktiviteter

131.423

105.000

26.423

- Vingave

247

- Miljø og Sundhedssdag

34.000

34.000

- Juletræsarrangement

11.000

11.000

- Herfølge Beboerforenings klimatilpasningsprojekt

60.000

60.000

TIL BEHANDLING
4.

Forslag om nyt medlem af udvalget v. Erling Larsen
Der er kommet et forslag fra Det Grønne Hus om at Herfølge Borgerforening inviteres
til at få en repræsentant i udvalget. Henrik Lerdorf fra Det Grønne Hus har skrevet
følgende motivation: Jeg vil hermed opfordre Agenda 21-udvalget til at invitere Herfølge Borgerforening til at blive medlem af udvalget. Borgerforeningen samler Herfølges foreninger, virksomheder, landsbylaug og meget andet under en hat. Borgerforeningen har desuden gennem de seneste år fået en markant miljøprofil, som i høj
grad er drevet af formanden Hans-Christian Andersen.
Beslutning: Herfølge Beboerforening inviteres hermed til at træde ind i Agenda 21udvalget. Hvis andre lignende organisationer ønsker, at være med er de velkomne.

5.

Ansøgning om støtte til Naturgenopretningsprojektet i Ejby Mose v. Erling
Larsen
Ansøgning til Agenda 21-udvalgets aktivitetsmidler fra DN-Køge/Ejby Mose Arbejdsgruppen (Se separat mail):
Naturgenopretningsprojektet i Ejby Mose ligger nu klar til udførelse. Det er DN-Køge,
der er tovholder, og en bred skare af lokale interessenter bakker op om projektet og
bidrager med frivillig arbejdskraft. Naturstyrelsens pulje til 'Lokale grønne partnerskaber' vil gerne støtte projektet; men kræver lokal medfinansiering. Derfor denne
ansøgning til Agenda 21-udvalget. I det vedlagte budget er medfinansieringskravet
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kr. 227.000; hvoraf størsteparten forventes bevilget af HOFOR, Københavns Vandforsyning.
Hermed ansøges Agenda 21 udvalget om tilsagn til medfinansiering af Ejby Mose
projektet: kr. 25.000.
Beløbet vil bidrage til medfinansieringen af projektet, der skal skabe en lysåben rekreativ mose gennem 1) græsning og rydning af visse områder, 2) hegning og vandforsyning af foldene, 3) etablering af kogræsserlaug, 4) renovering af stisystem og
etablering af passage over det periodevist oversvømmede stykke langs det vestlige
skel. Midlerne skal endvidere anvendes til at styrke det spæde netværk (moselaug),
der skal drive mosen på længere sigt.
Beslutning: Projekt fik tildelt de ansøgte 25.000 kr.

6.

Uddeling af Agenda 21-puljen 2013 v. Erling Larsen
Der er i år indkommet i alt 12 ansøgninger til puljen, der i alt udgør 217,800 kr.
I alt otte projekter fik tildelt støtte fra Agenda 21-puljen i 2014. Disse har i alt fået
131.800 kr. De projekter, der har fået tildelt støtte i 2014 er:

Tildelt
beløb
kr.

Projektets navn

Ansøgere

Målsætning/aktivitet

Bæredygtig bygningsrenovering i middelalderbyen

Jens Vind Jensen
sammen med Baronessens Hus Aps, Køge
Byhistoriske Arkiv,
Arkitekt MAA NOMARK
Noah Whitehorn og
Baumann Arkitekter og
DGH

At dokumentere bæredygtig bygningsrenovering med udgangspunkt i
eksemplet Brogade 22

28.000

Cykel Care i Hastrupparken

Det Boligsociale Fællessekretariat Køge,
Kontakt Lotte Varder

Projektet skal bidrage til at forbedre
de tohjulede transportmuligheder for
beboerne i Hastrupparken. Tanken er,
at Cykel Care skal hjælpe og vejlede
beboerne i Hastrupparken med at
reparere, lappe og vedligeholde deres
cykler.

22.500

Elfiskeri efter havørred

Køge Sportsfiskerforening

At opfiske 25 havørreder af hvert køn,
samle rogn fra disse og udsætte omkring
26.000 havørreder i åerne i Køge

5.000

Lær at cykle

Center for dansk og
integration, kontakt Ulf
Lolk Larsen

At hjælpe en gruppe nydanskere til at lære
at cykle for herved at øge deres mobilitet,
og deraf jobmuligheder mm.

22.300

Undervisning om bæredygtighed

Rachel Kollerup i samarbejde med en lærergruppe fra Sankt Nicolai Skole

Udvikling af undervisningsmateriale til
kommunens 8. klasser om forbrugeransvar
og bæredygtighed

20.000
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ReDesign som fremtidens Anders Knudsen, Det
forbrug
Grønne Hus, Rachel
Kollerup, Designer og
Jon Peitersen, Tapperiet

Formålet med projektet er at oplyse unge
om forbrug og produktion på en inddragende og deltagende måde.

15.500

Har butikkerne en rolle at
spille i ressourcestrategien?

Anders Knudsen, Det
Grønne Hus, Kvickly
Køge og Handelstandsforeningen Vestergade

Et forprojekt der skal samle butikkerne i
Vestergade til et affaldsforsøg med bl.a.
etablering af en sorteringscentral for hhv.
borgere og butikker ved Kvickly

15.000

Vandrerfestival 2014
- fra Dyndet til Køge

Køge vandrerforening,
Sund Zone og Det
Grønne Hus. Kontaktperson: Torben Højby
Hansen

Via presse og annoncering at sætte fokus
på sundhed og natur under vandrerfestivallen og få endnu flere til at vandre. Projektet
går ud på at tilbyde bustransport til startstedet så flere får mulighed for at opleve Køge
Ås-stien.

I alt

7.

3.500

131.800

Nyt fra arbejdsgrupperne v. Erling Larsen
- Trafik – gruppen har indsendt et høringssvar til Kommuneplan høringen vedr. stier.
- Energi og forsyning – gruppen havde planlagt en vindmølle tur til Hvidovre, der
blev aflyst.
- Restaurering og etablering af mindre vandhuller-gruppen – gruppen har ingen møder haft.

8.

Evaluering
Bemærkningerne fra en kort indledende evaluering af udvalget: Det blev besluttet at
tage en mere dybdegående proces omkring udvalget og dets arbejdsform og indhold
på første møde i det kommende år.
Claus Nielsen: Godt gennnemarbejdet materiale til møderne.
Torben Svarre: Vi skal som udvalg mere på banen.
Finn Buch: Vi bør komme mere på banen – der er en tendens til at vi er for tilbagelænede.
Tommy Olsen: Det kunne være en ide at gentænke arbejdsgrupperne, måske så de
fremadrettet bliver mere ad hoc prægede.
Erling Larsen: Vi vil bruge noget tid på næste formøde til at tænke helt ud af posen.
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Anders Bødker: Vi sidder alt for meget og bare lytter. Vi bør tænke mere i projekter.
Det kunne være en ide med gruppearbejde og med flere indspil fra Teknik- og Miljøforvaltningen.
Kirsten Egebjerg: Det kunne være en ide at være obs på at sende mere til pressen.
9.

Eventuelt

BILAG:
•

Ansøgning vedr. støtte til Ejby Mose-projekt

•

Projektbudget for Ejby Mose-projekt

•

De 12 indkomne ansøgninger til Agenda 21-puljen 2014

•

Bilag til ansøgning 1. Beplantningsplan
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