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DAGSORDEN
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Lene Lindkvist
Velkommen til Det Grønne Hus nye leder Jacob Skjødt Nielsen, der præsenterede sig
selv.
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Torben Nøhr fortalte, at Agenda 21- og klimaarbejdet nu er samlet i Det Grønne Hus,
ved at Lene Lindkvist Okholm nu er flyttet over i huset. Tanken med dette er ligeledes
at koble Agenda 21-udvalget tættere på Det Grønne Hus.

2.

Meddelelser

Lene Lindkvist orienterede om forvaltningens fælles stand på årets Køge Messe, som igen i
år havde været en stor succes.

ORIENTERING

3.

Status på Agenda 21-økonomien v. Lene Lindkvist

Aktivitet

Budget 2014

Brugt 2014

Resultat 2014

Budget 2015

Agenda 21-prisen

26.754 kr

33.461 kr

- 6.708 kr

27.528 kr

Agenda 21-puljen

135.256 kr

135.256 kr

79.551 kr

138.620 kr

Udvalgsaktiviteter

132.293 kr

89.194 kr

43.099 kr

136.120 kr

Resultat 2014

115.942

Kommentarer til regnskabet for 2014:
Der er brugt lidt mere end budgetteret til Agenda 21-prisen 2014. Dette skyldes, at prisen
er på 25.000 kr., men hertil skal lægges udgifter til annoncering og arrangementet ifm.
prisoverrækkelsen.
Der er penge tilovers fra Agenda 21-puljen 2014. Dette skyldes dels, at et af de store
projekter ikke blev til noget, nemlig projektet ”Bæredygtig bygningsrenovering i
middelalderbyen”, som havde fået tildelt 28.000 kr. Dels at nogle af de projekter, der har
fået penge er blevet lidt billigere end det ansøgte beløb.
Budgetposten ”udvalgsaktiviteter” er brugt til udvalgets studietur i august, til Miljø og
sundhedsdagen og til juletræsarrangementet i slut november.
De 115.942 kr. der er tilovers fra 2014 røg tilbage i kommunekassen ved årsskiftet.
Kommentar til budgettet for 2015:
Det er op til udvalget at beslutte, om der skal rykkes midler rundt mellem budgetposterne.

TIL BEHANDLING

4.

Agenda 21-udvalget anno 2015 – workshop v. Lene Lindkvist
- Hvad skal udvalgets rolle - være og hvordan arbejder vi hen imod det?
Debatten tog udgangspunkt i den brainstorm, som udvalget havde haft sit
opstartsmøde i det nye udvalg for godt et år siden. Lene Lindkvist ridsede kort
udvalgets aktiviteter op fra 2014. Allerede på første møde i 2014 blev udvalgets
vindmøllearbejdsgruppe nedsat. Denne har været meget aktiv i 2014 og er det stadig.
Herudover har udvalget i 2014 været på studietur til Lejre Kommune for at høre om

Senest redigeret Klik her for at angive tekst.
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projektet ”Lejre – Den økologiske kommune” og til Roskilde for at se bydelen
Trekroner, der byder på både spændende og anderledes håndtering af regnvand,
lavenergibyggeri og bofællesskaber. Herudover besøgte udvalget KaraNoveren.
Der var en tilkendegivelse af, at en del af udvalgets medlemmer efterlyser at være
mere aktive, at blive inddraget tidligere i forvaltningens projekter og planer – og ikke
blot at blive hørt når de ligger færdige.
Gerne flere relevante oplæg fra forvaltningernes aktuelle arbejde. Flere ekskursioner til
relevante lokaliteter for at lære og blive inspirerede af andre. Fint at fastholde fire faste
årlige møder.

5.

Agenda 21-udvalget og koblingen til Det Grønne Hus og dets arbejde –
workshop v. Jacob Skjødt Nielsen
Jacob Skjødt Nielsen holdt et indledende oplæg om, hvordan Agenda 21-udvalget kan
blive både mere aktivt og knyttet tættere til Det Grønne Hus ved at koordinere arbejdet
med flere projekter på tværs. Jacob præsenterede ideen om at arbejde mere målrettet
efter en stærk fælles vision, som kunne have arbejdstitlen: ”Grøn omstilling Køge”.
Det kunne være godt med nedsættelse af flere arbejdsgrupper, da det er her at
udvalget for alvor kan arbejde konkret. Det kunne f.eks. være relevant med en
arbejdsgruppe, der arbejder med den Agenda 21-strategi, der skal udarbejdes i år evt. koblet til fokus på samarbejdsrelationen mellem Det Grønne Hus og Agenda 21Udvalget.
Herefter præsenterede Jacob de arbejdsområder, som Det Grønne Hus indkredser og
afgrænser projekter indenfor. Efter præsentationen valgte deltagerne sig ind på et
område, som de udarbejdede korte projektforslag for. De projektforslag der kom ud af
dette er samlet i et separat notat. Det Grønne Hus arbejder videre med disse
projektforslag og kommer snarest med et forslag til den videre proces.
Tanken er fremadrettet, at udvalget orienteres om status for projekter indenfor
temaområderne forud for hvert kvartalsmøde. I 2016-2017 skal der udvikles en
inddragende procedure for udvælgelse af emner, så der kan indhentes ideer fra
politiske udvalg, borgere, foreninger og virksomheder.

6.

Eventuelt
- Behandling af ansøgning fra Ellemarken til folder om delebilsmuligheder for beboerne.
Ansøgt beløb: 15.000 kr.
Beslutning: Imødekommet.
- Behandling af ansøgning fra DN-Køge om midler til indkøb af redskaber og
morgenbrød til affaldsindsamling den 19. april.
Ansøgt beløb: 5.000 kr.
Beslutning: Imødekommet, men det skal undersøges om der kan lånes redskaber hos
ETK

BILAG
•
•
•

Noter fra 1. Agenda 21-udvalgsmødes workshop fra 2014
Ansøgning fra Ellemarken
Ansøgning fra DN-Køge
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