
Referat af klimagruppemøde d. 24. november 
2009 

1) Studerende fremlægger eksamensopgave 
Studerende fra Københavns Universitet fremlægger eksamensopgaven 
"Sustainable Urban Drainage Systems at Prøvestens and Kongedybs alle", en 
imponerende opgave der med udgangspunkt i vores 2 veje analyserer muligheden 
for at arbejde med regnsvandsnedsivning og afkobling fra kloaksystemet. 

Opgaven afsluttes med et gennemgribende nyt og visionært design for de to veje 
og en anbefaling om individuelle regnvandsbede. 

http://groups.google.dk/group/klimagruppen_gfo/files?hl=da 
Efter præsentationen, diskuterer vi hvordan klimagruppen inspireret af dette oplæg 
kan arbejde videre:  

a. Kontakt til kommunen for at orientere dem om at vi er interesseret i at blive et 
pilotprojekt. 
(Jon Pape - Chef for Park og natur - Mads)  

b. Enighed om at et gennemgribende nyt vejdesign vil være en lang proces med 
mange aktører (kommune, husejere, fonde) og at det således er afgørende 
med 
professionel projektstyring hos fx. Niras eller Cowi. 
Bolius (Boligejernes Videnscenter - http://www.bolius.dk/om-bolius/hvem-er-
bolius/ er senere dukket op som en mulighed for projektstyring. 
Vi tager kontakt med disse umiddelbart efter kontakten til kommunen. 

Vi har fået et tilbud om få etableret fasciner imod at firmaet får tilslutningsafgiften, 
tilbuddet overvejes senere. 

3) Energisyn 
Karl rapporterer, at der nu er 23 tilmeldte huse og at Hans Dollerup snart afslutter 
energisynene. 
Anja Puggard fra Agendacentret orienterer om økonomiske samarbejdsmuligheder 
i forhold til det videre forløb og om to beslægtede projekter i Høje Tåstrup og 
Fløng (www.minklimaforening.dk) - se endvidere vedhæftede filer om dette projekt, 
og hvem vi evt. kan kontakte. 
Agenda centret har (HURRA) mulighed for at finansiere næste skridt i processen, 
nemlig  

• en kollektiv energirapport fra Hans Dollerup, hvor han peger på hvilke huse 
der har sammmenfaldende interesser  

• et møde, hvor Hans Dollerup fremlægger denne rapport  

http://groups.google.dk/group/klimagruppen_gfo/files?hl=da
http://www.bolius.dk/om-bolius/hvem-er-bolius/
http://www.bolius.dk/om-bolius/hvem-er-bolius/
http://www.minklimaforening.dk/


• x antal timer til en projektleder, der kan indhente tilbud hos håndværkere. 

Karl indgår aftale med Hans om rapporten og afklarer, hvornår rapporten kan 
fremlægges (primo februar?)  

4) Film 
Filmen lægges ud på linket: 
http://www.monitorfilm.dk/klima 
Casper undersøger hvad det koster at tekste filmen på engelsk, og vi har 
efterfølgendebesluttet at gøre dette (max. 1000 kr) 
Spredning af filmen: 
Anja Puggard tilbyder at inddrage filmen på Miljøpunkternes stande i hhv. 
Øksnehallen (3-6 december) og KlimaForum i DGI (7-18.december). Vi når ikke 
Øksnehallen, men vil meget gerne være en del af KlimaForum i DGI. 
Efterfølgende har det vist sig at det er for sent på Hopenhagen projektet, men at 
der måske er en mulighed hos Klimakbh, kontaktperson: 
Tina Hjøllund, Center for Miljø, Teknik og Miljøforvaltningen 
mail: tinahj[at]tmf.kk[dot]dk < 
Eller hjemmesiden http://www.worldclimatecommunity.com 
<http://www.worldclimatecommunity.com/ 
Desuden peger Casper på at filmen skal lægges ud på diverse digitale platforme. 
Det besluttes at Karls tlf nr. ryger ud sammen med filmen, som også skal forsynes 
med vores hjemmesideadresse. 

5) Miljøpunkt Amager kan altså bidrage med penge fra energisparepuljen, 
hvor de sammen med Miljø og Energikontoret i Høje Taastrup har et lignende 
projekt. Det drejer sig om 28.000 kr. til lønudgifter (f.eks. aflønning af Hans 
Dollerup) 
samt 21.000 kr. til materialer, som f.eks. kunne være filmen. Pengene skal dog 
bruges i 2009, og Miljøpunkt Amager skal afregne med Miljø - og Energikontoret i 
Taastrup. 
Betaling af Louise Windfelt for havevandring m.m. er nødt til at komme fra anden 
pulje, f.eks. det oprindelige 30.000 kroners tilskud. 
Ulla får ansvaret for at få dette budget og 09 regnskab skrevet på noget andet end 
en serviet. 

6) Evt. 
Henrik orienterer om at han har sendt ansøgning om cykel m.m. til adskillige fonde, 
og han opfordres af Anja til at sende ansøgningen til Agendacentret. 
Jesper har produceret et papir på delebiler, det besluttes at sætte det på som 
punkt, når han selv er til stede. 
Næste møde : Ulla d. 8. december kl, 20 
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