
Referat af klimagruppemøde d. 21. september 
2009 

Evaluering havedag 
Fin dag, ca. 20 mennesker deltog.  Hønseforedrag var en dejlig ekstragevinst. 
Mange gode input fra vandkvinden Marina og hortonomen Louise:  

• Der er mulighed for at få  21.000 kroner pr. husstand, hvis man frakobler sit 
regnvand kloakken og etablerere fasciner, hvilket  selvfølgelig ikke er 
omkostningsfrit (Ellen sørger for  link omkring tilskudsordningen på 
hjemmeside).  
Relevant spørgsmål omkring forsikring blev rejst.  

• Kunne man leje en flismaskine til klippe-vejtræer dag og producere fælles 
flis?  

• INGEN bar jord - byt stauder, efterså tom jord med fx.  ????  
• Og store visioner for at tænke nyt omkring hele vores vej, nemlig i løsninger, 

der både tager stilling til nedsivning, ny vejbelægning og grønnere veje.  

Vi beslutter at dette sidste punkt er vores næste indsatsområde efter Energisyn.  

Økonomi 
NU SKAL den konto oprettes, og det gør Ulla. 
Karl  og Ulla skal have adgang 
evt. bilag til Ulla 
Foreningens CVR og kontonr. til Ditte, som har tilsagnsbrevene i sit CPR 
nummer.... 
Faktura fra Louise skal betales a.s.a.p. 

Energisyn 
Ca. 7-8 stykker har meldt sig indtil nu. 
Jesper står for et opslag på vejtræer 
Søndag d. 4 oktober kl. 17-18 samles vi hos Ellen og stemmer så dørklokker hos 
dem der ikke har meldt tilbage. 
Inden da kommunikerer  Jesper og Ellen tilmeldingerne til Karl, som samler dem. 
Karl er ansvarlig for kontakt til Hans Dollerup.  
Hans Dollerup afregner selv med folk. 

Hjemmeside og anden kommunikation 
2 kommunikationsansvarlige, Jesper og Mads, sørger for løbende update og 
etablering af blog på hjemmesiden, 
Karl sender billeder fra havedag, som lægges op sammen med et par liniers referat 
(Mads kan du huske hvad man skal efterså  nu....) 



Sixtusvej 
Eventuelle resterende Energisynspladser tilbydes beboerne på Sixtusvej 

Film 
Casper Joel, Monitorfilm, fortalte hvad han indtil nu har filmet og hvad han mangler. 
Små interviews, som han selv planlægger. 
Etablering af optoglas (PA 13) 
Evt. renovering (PA 15) 
Energisyn (?? i løbet af november, måske PA 15)  
Måske skal der ikke være speak i filmen, men vi skal forsyne Casper med det 
nødvendige input. 
Derfor besluttede vi at bruge vores forum til udveksling af gode argumenter for 
hvad vi foretager os. - hvem starter?? 
Filmen skal være færdig inden klimatopmødet. 
Filmen skal tilbydes til Miljøpunkt Amager, Foreningen af Grundejere??, 
Københavns Kommunes Klimasektion (besluttede vi hvem der tar en kontakt til 
dem?) 
Og endelig kunne vi vise den på storskærm for enden af vejen i løbet af 
klimakonferencen! 

Videre fundraising 
Filmen skal bruges til videre fundraising 
Jesper har fundet en Havefonden á 2007 og rekvirerer ansøgningsskema  
Diskussion omkring evt. fundraising i forhold til den enkelte grundejers 
renoveringsudgifter efter energisyn.  
Enige om at det er tvivlsomt, snarere skal vi tænke i gode tilbud, fordi flere slår sig 
sammen. 
Ellen undersøger dog grundejerforeningens investeringsfond   
Vi tror mere på muligheden for fundraising i forhold til et større vejprojekt - fordi 
dette er et synligt og kollektivt område. 

Eventuelt 
Intet nyt omkring Vejlaboratoriet.... 
Vi skylder teltgruppen en Gammel Dansk til deres julefrokost! 
Ellen viderebragte et tilbud fra Marina om nogle specialestuderende, der evt. kunne 
lave lille pilot omkring et vejprojekt. 
Ellen inviterer dem til et orienterede møde, som flere gerne ville deltage i. 
DMB har siden haft en tlf. snak med dem, da det ikke kunne lade sig gøre med 
mødeså hurtigt som de ønskede. De laver et 3-ugers projekt om fasciner på vores 
veje, et projekt vi få at se ved afslutningen. 
Ellen inviterer Henrik, ny beboer på Kongedybs Alle  med i klimagruppen 
Amager Vest Lokaludvalg - har arrangement d. 22 september  kl. 17.30 - 20.30 
omkring bl.a. Grønne Tage - lykkedes det at få nogen derhen? 



Mødekalender 
Tirsdag d. 6 oktober kl. 20  - Karl  
Tirsdag d. 27 oktober  kl. 20 hos Ulla 

  

Tlfliste for klimagruppe 

Ellen Højgaard Jensen. KO 3,  2615728, ehj@byplanlab.dk 
Karl Vogt-Nielsen, PA 15, 2588 5888, karlvn@get2net.dk 
Jesper Nielsen, PA 14, 25 48 86 55, jmn@weekendavisen.dk 
Ulla Rasmussen PA 9 tlf: 40 29 50 27 e-mail: ullarass@mail.tele.dk 
Ditte Maria Bjerg, PA 13,  22145254, dittebjerg@gmail.com 
Mads Remfeldt, PA 13, 1., 22 27 39 92, m_remfeldt@hotmail.com 
Casper Joel 
Hans Dollerup, 86524741, hansdollerup@yahoo.dk 
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