
Referat af klimagruppemøde d. 27. oktober 
2009 

Til stede : Alle 

Energisyn 
Foreløbig er 8 syn gennemført 
20 tilmeldinger ialt, 4 fra Sixtusvej 
Mads gir den manglende mail (Carsten PA) til Karl, som så organiserer runde 2. 
Karl får efterfølgende kopi af energidata fra Hans Dollerup 
Karl taler med Hans Dollerup om en opsamlingsrapport med fælles anbefalinger og 
et evt. opsamlingsmøde i januar/februar (karl og ulla finder ud 
af hvilket beløb han kan tilbydes for dette ekstra arbejde) 

Kommunikation 
Henrik er nu sat ind i hjemmeside og kan lægge referat op og har fx. oprettet en 
byttebørs. 
Tjekker evt. funktion omkring tilmelding til nyheder 
Mads sættes også ind i funktionerne 

Økonomi 
Karl tjekker om CVR/CPR nummer i forhold til vores tilskud 
Ulla skaffer grundejerforeningens CVR nummer. 
Vores penge føres over til grundejerforeningens konto i transit og videre til Ulla, 
som står for udbetalinger og betaling af regninger. 

Fondsansøgning 
Henrik har lavet ansøgning på 19.000 kr. om trailer og cykelvogn. 
Afsendes til ca. 20 fonde. 
Ditte sender de 2 gamle ansøgninger til Henrik. 

Film 
Runde hvor vi alle fortalte om motivationerne for at være med i dette arbejde. 
Casper tager fat i dem han gerne vil lave interviews med. 
Casper lægger filmen op på en server i slutfasen, så alle kan kommentere på den. 
Evt. visning 5. december til et klimaarrangement i ØstAmager Lokaludvalg. 
Jesper tjekker hvem vi kunne sende een pressemeddelelse og filmen til for at opnå 
maksimal opmærksomhed under klimatopmødet. 
Titel diskuteres - pitchord: Local, pioneer 

Vejprojekt 
Henrik orienterer om Vejlaboratoriet, de kan ikke hjælpe os, kun med nogle 
referencer til alternative vejbelægninger 



Karl orienterer om opslag hos Videnskabsbutikken på DTU, sender det til Henrik 
(hjemmeside) 

Mødekalender 
præsentation af fascineprojekt til næste møde: tirsdag d. 24. november 19.30 
Tirsdag. d. 8/12 kl. 20.00 

Evt 
Karl har fået forespørgsel om vores arbejde med delebil, 
Jesper tjekker hos Bryggen Delebil 

 


