
Referat af klimagruppemøde d. 18. august 
2009 

Økonomi 
Ulla opretter konto under grundejerforeningen  - Karl, kasserer 
Miljøpunkt Amager har givet os 30.000 kroner - disse penge skal også bruges i 
2009 

Hjemmeside 
Vi vil gerne have vores eget domæne, så vi kan udbygge med blog og evt. 
tilmeldingsmodul- 
Ellen indhenter tilbud, max 10.000). 
I forbindelse med tilmeldingen skal der laves et skema hvor folk skal fortælle om 
deres varme, gas og el forbrug  (se under videre ideer) 
Vigtigt at der hurtigt lægges link til Dollerup og Karls rapport ind. Kan det ligge klar 
til d. 30, ellers skal der måske  stå på siden hvornår disse ting ligger der, for mange 
vil klikke ind, når de har fået materialet lørdag d. 29. (Er dette også Ellens 
domæne??) 
Præcise navne og både gruppens og vore private mailadresser  føjes på 
hjemmeside. (Ellen) 

Øvrig kommunikation 
Mads sørger for een  gmailadressegruppe og sender info videre til os andre. 
Sidste mailadresser indhentes lørdag d. 29. til loppemarked/vejfest 

Energitjek 
Vi afsætter 15.000 kroner til Hans Dollerup, og bringer således prisen på energitjek 
ned til 2000 kr (1999?). 
Fristen for tilmelding (forhåbentlig på hjemmeside) er 1. oktober 
Jesper producerer et skriv på  dette tilbud. Tilbuddet inkluderer en  rapport og et 
oplæg til hvor der bedst kunne sættes ind og evt. formidling til håndværkere. 
Dette tilbud introduceres (Jesper?) og deles ud til vejfest. 

Dokumentarfilm 
Forslag om at allokere 25.000 kr til en lille fristende dokufilm om vores arbejde, 
Vi så et par eksempler på sådanne film og besluttede at indhente tilbud hurtigt. 
Det haster meget, for vi skulle gerne have lavet de første optagelser næste 
lørdag..... 
Vedsender et selvstændigt skriv på filmen, som I bedes gå videre til mulige 
interesserede, som gerne må melde tilbage til mig, senest torsdag, så samler jeg 
forslag og rundsender til jer, og så kan vi forhåbentlig nå at træffe en aftale inden 
lørdag. 



Åben Have  13. september 
Ellen og undertegnede arrangerer, har et skriv til vejfest og tager os af tilmeldinger. 
Ulla snakker med aktivitetsudvalg om tilskud til beværtning 
Karl formidler invitation til Sixtusvej   

Videre ideer 
Alternativ elleverandør   
Elbil - Jesper 
Nye gadelamper, Philips A-lampe, der bruger LED og dermed halvt så meget 
energi (Ditte undersøger om man kunne få nogle stillet op.) 
Dele/køb/salg boxe på grundejerforeningens hjemmeside  - container/stillads/trailer 
(Er det også Ellens bold?) 
Ide om at udregne grundejerforeningens samlede co2 udledning, så vi kan lave 
noget før og fx. om 5 år, første skridt er oplysninger fra hver husstand i forbindelse 
med energitjek. 
Vejbelægning:Karl har fået hul igennem til Vejlaboratoriet, og vi venter spændt på 
fortsættelse 

Videre fundraising 
Skal være specifikt, fx. på at dokumentere næste del af processen efter energitjek 
eller hvordan gør vi dette projekt synligt på vore gader?? 
Eller på at installere byvindmøller (http://logik.dk/byvind/) elller solceller  
Til at stille  nye gadelamper op 
Fælles ladcykel/ elbil? 
Foreslår at dette punkt bringes op på dagsorden d. 21. september.....og at alle 
bruger et brusebad på at overveje, hvor vi skal sætte ind. 

Mødekalender 
Mandag d. 21 september kl. 20 hos Ulla 
Tirsdag d. 27 oktober  kl. 20 hos Ulla 

 

http://logik.dk/byvind/

