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Afbud:
VedvarendeEnergi Østsjælland

Bente Nielsen

Beboerforeningen Sankt Nikolaj

Henrik Bencke

Dansk Ornitologisk Forening

Allan Kruse

Køge delebiler
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Naturstyrelsen
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Planchef

Casper Toftholm

DAGSORDEN
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Mette Jorsø

2.

Meddelelser

Meddelseler fra Formanden
- Mette Jorsø fortalte kort om det Strategiske Energiplan Politikertopmøde, der blev afholdt
tirsdag den 25. november på Hotel Comwell i Køge. Hele TMU samt borgmesteren var
tilmeldt. Der var en række spændende oplæg og politisk diskussion om mulige løsninger på
omstillingen til vedvarende energi i Region Sjælland og muligheder for energibesparelser i
øvrigt.
Meddelelser fra Forvaltningen
- Bjarne B. Svendsen fortalte, at Vandplan 1 endelig er blevet vedtaget efter knap 5 års
forsinkelse! Den har ikke mange konsekvenser for Køge Kommune og til eksempel er
kommunen allerede godt i gang med arbejdet i det åbne land. Samtidig skal Vandplan 2
vedtages den 22. december.
- Lene lindkvist orienterede om den indsats, der har været om BedreBolig-ordningen her i
Køge i efteråret i samarbejde med Stens, Faxe og Solrød kommuner. Der har været afholdt
to lokale møder for at orientere om ordningen; et for håndværkere, der kunne have
interesse i at uddanne sig til BedreBoldig-rådgivere. Og et for banker, ejendomsmæglere,
Byggemarkeder og allerede uddannede BedreBolig-rådgivere. Nu afventes der lidt, og der
vil i det nye år blive taget stilling til, hvad der ellers skal gøres for at udbrede kendskabet til
ordningen og hjælpe til at skabe nye partnerskaber og samarbejder på tværs. I kan læse
mere om ordningen her: http://sparenergi.dk/forbruger/bedrebolig?gclid=CjwKEAiA1CjBRDOhIr_vPDvQYSJAB48SmEU4LuruyY3yLwJYZ12_7HknDdfHyDhnfcy2UPzgliyhoCW1zw_wcB
- Lene Lindkvist fortalte om den nye eldelebil, der nu står på Køge Torv overfor Cafe
Vivaldi. Den er en del af et projekt, som kommunen har fået penge til fra Energistyrelsen,
der løber over tre år. Bilen er en delebil, som Køge Delebil står for, men Teknik- og
Miljøforvaltningens medarbejdere skal bruge den i arbejdstiden på lige fod med
forvaltningens andre biler.

ORIENTERING
3.

Nyt fra Vindmøllearbejdsgruppen v. Poul Erik Jensen
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Vindmøllegruppen har holdt to gode møder med naturstyrelsens Vindmøllerejsehold her
i efteråret.
Tyge Kjær fra RUC fortæller os, at vi ikke kommer udenom at skulle forholde os til at
placere vindmøller på et eller andet tidspunkt. Det er for dyrt at placere dem på havet.
Det er langt billigere at opføre dem på land.
Gruppen har udarbejdet et forslag til en grov tidsplan for, hvordan en proces for den
strategiske energiplanlægning – herunder vindmøller – kan se ud her i Køge. Den er
stram og ambitiøs – og det er den fordi, at det er vigtigt, at vi får rykket på arbejdet,
så vi ikke ender med at komme for tæt på næste kommunalvalg.

4.

Det Grønne Hus v. Mette Jorsø
Mette orienterede kort om Det grønne Hus og dets fremtidige virke.

5.

Status på Agenda 21-økonomien v. Lene Lindkvist

Aktivitet

Budget

Brugt

Tilbageværende midler

Agenda 21-prisen 2014

26.754 kr

2.125,60

24.629 kr
*Er brugt den 27. november

Agenda 21-puljen 2015

135.256 kr

48.671 kr

86.584 kr

Udvalgsaktiviteter

132.293 kr

45.542 kr

- Miljø og sundhedsdag

34.000 kr

34.000 kr

- Juletræsarrangement

11.000 kr

11.000 kr

Heraf afsat midler til:

41.751 kr

TIL BEHANDLING

6.

Uddeling af Agenda 21-puljen 2015 v. Mette Jorsø

I alt otte projekter fik tildelt støtte fra Agenda 21-puljen i 2015. Disse har i alt fået 130.250 kr.
De projekter, der har fået tildelt støtte i 2015 er:

Projektets navn
Natur-memoryspil

Ansøgere
Forældrekontaktudvalget i Vemme-drup
børnehave i samarbejde
med DN og Klemmenstrupgård

Primære målgruppe
Børn i
børnehavealderen og
indskolingen
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Målsætning/aktivitet
Udarbejdelse af et lokalt florafauna-vendespil i legepladsinventar størrelse - med
udskiftelige brikker der varierer
ift. årstiden

Tildelt
beløb
kr.
15.750
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Sammenhold og
Landsbyforeningen
cykelture i
Gørslev og omegn
Gørslev og omegn

Alle i lokalområdet

Tilbud om søndagscykelture for
alle der har lyst mhp at styrke
og dyrke nye fællesskaber,
tilbyde muligheder for en aktiv
søndag og give nye oplevelser
og kendskab til lokalområdet.

22.000

Min bæredygtige
verden

Rachel Kollerup

Elever i 8. klassetrin

Videreudvikling af
skoleprojektet fra sidste års
Agenda 21-pulje, så det bliver
tilgængeligt for alle online.
Herudover tilbydes en
projektdag til to skoleklasser

28.000

Fangfold for
kogræsserlaug

Køge Kogræsserlaug

Foreningens
medlemmer samt
naboer til folden

Etablering af en fangfold så der
sikres optimale forhold til
indfangning af dyr

6.000

Elfiskeri efter
havørred

Køge
Sportsfiskerforening

Lystfiskere langs Køge
bugt, skoler og andre
interesserede

Opfiskning af moderfisk mhp.
strygning til opdræt af nye
småfisk til udsætning

5.000

Opstart af
fælleshave i Køge

KØFF, DGH, Borgere på
Ravnsborgvej

Køges borgere,
medlemmer af KØFF

Hjælp til at opstarte en fælles
have i Køge

31.000

Hønsegården som
fristed

En medarbejder gruppe i
den integrerede
institution Fogedgården,
Ejby

Institutionens børn
samt andre
institutioner der kan
komme på besøg

Etablering af en hønsegård hvor
børnene skal være med i
processen og arbejdet og den
efterfølgende drift

15.000

Fra jord til mund

Institutionen
Troldehøjen i Herfølge

Børn og medarbejdere
i institutionen søskende og forældre

At plante træer og buske med
spiselige bær og herved lære
børnene om smag og brug af
bær og frugter og årstidens
skiften

7.

Eventuelt

Der var ikke noget til eventuelt.
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