
Referat af klimagruppemøde d. 8. december 
2009 

Tilstede: Alle på nær Henrik. 

1) Premiere  
på vores klimafilm, Think global, act local med champagne og højt humør! 
Udkommer med engelsk undertekst een af dagene 

2) Distribution af film 
Vi er repræsenteret  på flere stande  under Klimaforum 
Karl tager til workshop  under Klimaforum  - "Sustainable cities" og herigennem 
bliver filmen også lagt ud på 
http://yourclimate.tv/index.php?option=com_jvideo&view=watch&id=88 
sammen med en række andre klimafilm. 
Filmen præsenteres for lokaludvalget på møde torsdag d. 10 kl. 18.30 i 
Kvartershuset, DMB præsenterer den som afrapportering i forhold til den støtte vi 
har modtaget, 
Desuden lægges filmen asap op på grundejerforeningens hjemmeside, hvorfra den 
kan downloades. 
Karl sender mail til grundejerforeningen med link til filmen og med update på 
hvorfor energisynsrapporterne er forsinket. 

3) Energisyn 
Karl laver en tidsplan sammen med  Hans Dollerup i forhold til de sidste par 
energisyn, der stadig mangler at blive gennemført , hvornår rapporterne er færdige 
og hvornår vores opsamlingsmøde kan finde sted. 
Dollerup har accepteret at han for 17.000 kroner vil lave en kollektiv rapport og stille 
op til et opsamlingsmødemøde, senest i  starten af februar. 

4) Økonomi 
Karl og Ulla laver  regnskab for 2009 og budget for 2010 og sørger for at de penge 
der skal afregnes i 2009 bliver afregnet. 
Vi skal have startet en yderligere fundraising snarest. 

5) Opsamlingsmøde  
Til opsamlingsmødet med Hans Dollerup får alle de der har afregnet med Hans 
Dollerup de 500 kr. refunderet. 
Vi vil gerne tilbyde opsamlende kosulentbistand i forhold til at koordinere 
håndværkertilbud. Mads kontakter Bolius for dels at introducere klimagruppens 
arbejde og specifikt for at høre om de vil samarbejde omkring en koordinator af 
håndværkertilbud. 

http://yourclimate.tv/index.php?option=com_jvideo&view=watch&id=88


6) Vejprojektet 
Mads har været i kontakt med Jon Pape fra Kbhs Kommune, for at orientere dem 
om vores ide om iværksætte et vejprojekt og er blevet vist videre til en anden 
medarbejder. 
Karl foreslår at dele vejprojekt i 2 delprojekter: 
a) Hver enkelt husstand tilbydes  hjælp til at blive afkoblet fra regnvandet 
Ellen kontakter Marina for at høre om hendes phd studerende kunne være 
interesseret i at afprøve forskellige løsninger for individuelle løsninger i haverne 
Dette initiativ ville være fint at introducere på generalforsamling til marts. 
b) At arbejde med et egentligt nyt design for vejene, der involverer afkobling fra 
kloak, ny belægning og parkeringspladser. Dette vil være et projekt over flere år, og 
involverer også det arbejdsområde, der ligger under Vejlauget, hvorfor Ellen 
inviterer Ole Lintrup fra Vejlauget med til næste møde 

Næste møder 
Onsdag d. 13 januar kl. 20 hos Ulla 
Mandag d. 8. februar kl. 20 hos Ulla 

 
DMB 

 


