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DAGSORDEN
1.

Velkomst og godkendelse af dagsorden v. Mette Jorsø

Velkommen til Tony Grønn ny repræsentant for Danmarks Jægerforbund

2.

Orientering fra Forvaltningen og Det Grønne Hus

Mette Jorsø fortalte om de store besparelser, som Køge Kommune skal finde i år og de
kommende år. Dette har afstedkommet, at Teknik- og Miljøforvaltningen har været nødsaget til
at lave et sparekatalog, hvor Det Grønne Hus og Agenda 21-området står som muligt
spareemne.
Direktør for Teknik- og Miljøforvaltningen Torben Nøhr orienterede om, at forvaltningen er i
gang med at lave en kortfattet kombineret Plan- og Agenda 21-strategi, der skal fungere som
optakt til den kommende kommuneplanproces. Den indeholder som del af Agenda 21-delen et
afsnit om strategisk energi og et om klimatilpasning. Strategien kommer i offentlig høring hen
over sommeren, og det er vigtigt, at I forholder jer til den. I kan komme med jeres input til den
som organisationer
Leder af Det Grønne Hus Jacob Skjødt fortalte om en stor projektansøgning, der netop er blevet
sendt til Villumfonden, hvor der ansøges om i alt 7 mio. kr. Det Grønne Hus er tovholder på
projektet, som handler om at få erfaringer med og udvikle nye metoder til dyrkning af madskov
og rekreativ skov, hvor Køge Kommune har til budt at lægge arealer til i det nye Køge Nord.
Ansøgningen er et samarbejde med blandt andre KU Science, RUC og Projektcenter Køge.
Et andet stort projekt Det Grønne Hus er med i er et såkaldt biocover-projekt. Det er et
forskningsprojekt, der handler om at prøve nye metoder for at søge at mindske
metanudledningen fra gamle lodsepladser ved at lægge et specielt lag kompost over dele af
udvalgte lodsepladser.

ORIENTERING
3.

Den igangværende evaluering af Det Grønne Hus og Agenda 21-Udvalget
v. udviklingskonsulent Stefan Lildal-Schrøder

Kommentarer til oplægget:
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Erling Larsen (A)Det handler meget om økonomi. Vi har altid talt om, at vi skulle have alle forvaltninger
til at bidrage til økonomien – det er f.eks. vigtigt at få Børne- og Ungeforvaltningen
med. Det er nødvendigt at få Det Grønne Hus’ arbejde ind i de andre forvaltningers
budgetter. Jeg vil gerne foreslå, at vi får tænkt i en ny økonomisk model. Det er
ærgerligt, hvis huset ikke skal køre videre.
Niels Rolskov (Ø) Det fremgår af evalueringsrapporten af Det Grønne Hus, at huset løfter flere projekter
for Køge Kommune end det får penge for. Hvis man vil den grønne omstilling, så sparer
man jo penge ikke ved at nedlægge Det Grønne Hus, da det laver langt mere arbejde
end det får penge til. Så bliver det derimod en udgift. Der er en tendens, at man
hellere vil lave nyt end værne om det eksisterende. Der er sket knobskydninger rundt
omkring i organisationen f.eks. i kommunale enheder, hvor der sidder medarbejdere,
der løfter nogle af de opgaver, som egentlig skulle ligge i Det Grønne Hus.
Det var tanken, da vi nytænkte Det Grønne Hus sidste år, at alle udvalg skulle give
opgaver til huset. Sådan er det bare ikke blevet.
Mickal Andersen, KAB Jeg ser helst ikke, at vi nedlægger Det Grønne Hus. Jeg har lært så meget af at være i
Det Grønne Hus. De politiske partier burde gå sammen og sige, at det her vil vi og så
sammen skaffe 2-3 mio. kr. Simpelthen rette fokus på det grønne og gøre noget godt
for vores by. Vi skal tænke på, hvor meget vi har fået her i vores by for voksne, børn
og unge via Det Grønne Hus. Det er en værdifuld ting. De andre kommuner ser op til
os og synes, at vi er heldige, at vi har Det Grønne Hus. Det er unikt.

4.

Status på Agenda 21-økonomien v. Jacob Skjødt Nielsen
Regnskab for 2015 og budget for 2016
Aktivitet

Regnskab 2015

Budget 2016

Agenda 21-prisen

27.528 kr.

27.723 kr.

Agenda 21-puljen

138.620 kr.

139.520 kr.

91.112 kr.
34.000 kr.
11.000 kr.

127.082 kr.
0 kr.
11.000 kr.

Udvalgsaktiviteter
Miljø- og Sundhedsdag
Uddeling af juletræer

Budgettet for 2016 ser meget ud som for 2015. Der er god plads til, at vi har mulighed for at
lave nogle udvalgsaktiviteter. Vi har fra i år af valgt at nedlægge Miljø- og sundhedsdagen, da vi
ikke har haft held med at få Social- og Sundhedsforvaltningen med de sidste flere år. Det er
rigtigt ærgerligt. I stedet laver vi et høstmarked i slutningen af september, som knytter op på
det store lokale fødevareprojekt, som vi har i gang i Det Grønne Hus med støtte fra Agenda 21udvalget.

5.

Nyt fra arbejdsgrupperne
- Vindmøllegruppen
Er en meget både stor og aktiv gruppe, der består af: Poul Erik Jensen, Paul
Christensen, Torben Haack, Erling Larsen, Niels Rolskov, Bente Nielsen, Torben Svarre,
Henrik Petersen, Anders Mosbæk, jacob Skjødt, Lene Lindkvist samt efter aftale Lærke
Møller og Mads Nerup fra Energiklyngecenter Sjælland og Tyge Kjær og Regin
Gårdsmand fra RUC - som del af klyngecentrets lokale vindmølleprojekt.
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Der er fuld gang i dialogen med lokale parter om henholdsvis mulighed for udskiftning
af eksisterende gamle møller og udvikling af nye vindmøllelokaliteter.
Gruppen er i dialog med Køge Vindmøllelaug, hvor vi undersøger mulighederne for at
udskifte deres fem møller i Vilkestrup. Gruppen har fået lavet en første økonomisk
beregning og en støjmåling, der viser, at der kun er mulighed for at opstille en stor
mølle på max 150 m i stedet for de fem eksisterende møller. Det skyldes, at der ligger
en støjfølsom døgninstitution i området, hvilket skærper støjkravene – og dermed
afstandskravene. Det er ved at blive undersøgt hos to vindmølleleverandører om de er
villige til at levere blot en mølle. Svaret fra Vestas er ja og svaret fra Siemens afventes
stadig.
Gruppen er også i dialog med Giesegård Gods om opstilling af møller på de nordlige
jorder ved Juellund. Dialogen er med Godsforvalteren og der er lavet indledende
økonomiske beregninger, der viser, at der ser ud til at være plads til ca tre møller og,
at økonomien forventes at være holdbar.
Der er aftalt møde i gruppen tirsdag den 28. juni i Det Grønne Hus.

- Projektet lokale fødevarer
Et projekt, der blev foreslået af Agenda 21-udvalget i sommeren 2015. Det er Lotte
Lund fra Det Grønne Hus i tæt samarbejde med Køge Økologiske Fødevarefællesskab,
der kører projektet. Der er bl.a.:
- indledt et samarbejde med rådhusets kantine om at aftage lokale fødevarer, hvor der
er ved at blive lavet en aftale men ITC, der hjælper voksenhandicappede som
beskæftigelse, der har tilbudt at distribuere de lokale fødevarer til aftagerne.
- taget initiativ til et lokalt fødevareforum, som skal være med til at bygge en bro
mellem det, der produceres, og det der afsættes.
- et samarbejde i gang med Coop om at promovere Køges lokale fødevarer.
- et samarbejde med de lokale fødevarefællesskaber i København, Roskilde og Lejre,
der går ud på at prøve at lande en producentdatabase, så man kan få et overblik over,
hvad man får, når man bestiller grøntsagsposer.
- der er kontakt til Nordisk Center Lokale Fødevarer bl.a. i forhold til en drøftelse af
balancen mellem om det skal være økologi eller om det kan starte med bare at være
ikke sprøjtet.
Gruppen er åben overfor flere interesserede.
Ole Jørgensen, Sjællandske Familielandbrug –
- Køge har en særlig struktur i forhold til den lokale fødevareproduktion. Derfor kan det
være et tungt område i forhold til f.eks. Lejre Kommune, hvor der er mange flere små
bedrifter.
Niels Rolskov (Ø)- Hvordan er det gået med den oprindelige ide om at distribuere varerne lokalt ud til
landsbyerne mm.?
Svar: Der har været søgt penge hos Landbrug og Fødevarer til en bil og løn til en
chauffør til at distribuere fødevarer ud lokalt til borgerne, men ansøgningen fik afslag.
Mickal Andersen, AKB- Det er vigtigt at koble stort og småt for at finde gode nicher. Der bliver f.eks.
arbejdet med mange nye tanker som f.eks. delemad.

- Bæredygtig byudvikling
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Det er en lille gruppe bestående af Hans Christian Andersen, Torben Svarre og Jacob
Skjødt, der har lavet et projektoplæg til henholdsvis Køge Kyst og Planafdelingen om at
starte bofællesskaber op i Køge Kyst og Køge Nord. I Køge Nord er projektet en del af
samarbejdsaftalen med TMF. I Køge Kyst er der ved at blive landet en aftale, som mere
kommer til at ligne noget med byggefællesskaber – men det ligger ikke helt fast
endnu.

TIL BEHANDLING
6.

Udkast til strategisk energiplan v. Jacob Skjødt Nielsen

Jacob præsenterede det eftersendt første udkast til Strategisk energiplan for Køge
Kommune.
Kommentarer:
Mette Jorsø (V) – VEKS er pressede i øjeblikket fordi at olie- og gaspriserne er så lave. Derfor er de
nødt til at holde igen og koncentrerer sig om at slutte fjernvarme til i de områder, hvor
de allerede har lagt rør. De afventer med at rulle fjernvarme ud i Køge By til vi er
færdige med alt grave- og byggearbejdet omkring stationsområdet og rådhuset. Der er
rigeligt gravearbejde i Køge By allerede.
Torben Nøhr, TMF –
Indsats 1 i planen skal inddeles i to dele:
- en del, der er det der allerede er aftalt og i gang
- en del, der er den videreudrulning som vi planlægger for.
Målet er at alle naturgaskunder er på fjernvarmenettet inden 2035.
NB: Husk CO2-bidrag fra El-produktionen fra Køge Kraftvarmeværk (VEKS)

7.

Eventuelt

Henrik Petersen (DN): Beboerne i Ellemarken er rystede fordi alle træerne i et grønt
område lige ved siden af er blevet fældet. Området var et fugleområde og det var lige
her i yngletiden.
Tony Grønn, Danmarks Jægerforbund: Man må ikke fælde træer i yngletiden. Det er
strafbart.
Henrik Petersen er i dialog med KLAR Forsyning, så han følger selv sagen til dørs.
NB: Næste møde er aftalt til torsdag den 15. september kl. 16.30

BILAG
- Opsamling på evaluering af Agenda 21-udvalget
- Udkast til Strategisk Energiplan
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