
Referat af klimagruppemøde d. 6. oktober 
2009 

Tilstede: Alle pånær Ulla 

Energisyn 
15 medlemmer har indtil nu meldt sig 
3-5 flere er måske på vej, Ditte ringer/mailer de sidste PØ, Jesper de sidste KA. 
De sidste  tilmeldinger skal gå direkte til Karl 
Foreløbig kommer Hans Dollerup 
torsdag 22 oktober- 23 oktober 
onsdag d. 28 middag/torsdag d. 29 
Karl laver tidsplan for hvor/hvornår/hvem 

Fasciner 
3 studerende fra  Landbohøjskolen er ved at lave en opgave, hvor de kommer med 
et bud på hvordan vores huse kunne afkobles fra kloakken via fasciner 

Kommunikation 
Henrik vil gerne bidrage til hjemmesiden 
Mads, Kjell  og Henrik mødes for at Mads og Henrik kan lære selv at lægge ting ind 

Besøg fra Sixtusvej 
Anders fra Sixtusvej orienterer om grundejerforeningen på Sixtusvej 
Fortæller bl.a. om deres parkeringsproblemer 
Til Sixtusvejs generalforsamling d. 28 oktober kl. 19, får  medlemmerne tilbudt 5-10 
ekstra pladser til ernergisyn 
Karl stiller op og repræsenterer, tegner og fortæller. 

Økonomi 
Karl går direkte til grundejerforemingens kasserer og formand for at få oprettet 
konto. 

Film 
Optoglas uge 43, Karl isolering med noget Papiruld Amager med tatoos. 
Evt. Henriks energisyn 
Og inden næste møde  skal vi have gang i noget udveksling af HVORFOR 
KLIMAGRUPPE på vores forumside - Mads lægger en side op som vi kan skrive 
ind i. 
Målet er at vi er skarpere når Casper interviewer os. 

Fremtidsplaner/ideer 
Vejprojekt 



Vi skal have input og vi skal  lede efter nogen der kan hjælpe os med at lave en 
visualisering, vi kan  bruge til en ansøgning 
Henrik tager fat i  Vejlaboratorium 
Ellen tager fat i Marina  
Karl  spørger  en arkitekt fra Agendacenter  
Evt. input til næste møde - videre til Ditte 

Delebiler 
Københavns delebiler  
Bryggebilen 

Velkomstpjece -  

Fælles  anskaffelser 
Ladcykel (Henrik undersøger fonde) 
Trailer 
Stillads  

Tage, grønne tage  
Hvordan skulle vi gå videre med det? 

Solceller på tage  
Kunne DONG/Vattenfall være interesseret? 
Solarcity copenhagen - valby 
Anja Puggard 

 


