
Referat af klimagruppemøde d. 13. januar 
2010 

Mødet startede hos Henrik, fortsatte hos Henriette og blev afsluttet hos Ulla 
Fraværende: Jesper 

Økonomi 
Regnskab på de 25.000  fremsendes til Lokaludvalg a.s.a.p af Ulla 
Regnskab vedhæftes 

Energisyn 
Karl kontakter de 3 manglende huse. 
  
Vi diskuterede de fremsendte energirapporter, hvor flere af dem indeholder billeder 
fra andre huse. Efterfølgende har Hans Dollerup undskyldt denne fejl, der er sket, 
fordi han har fulgt tidsnoteringen i sine fotos, men tidsplanen skred flere gange. 

Hans Dollerup har endvidere åbnet for, at man er meget velkommen til at 
ringe/maile til ham med spørgsmål til rapporten. Han er også med på, at der i 
”fællesrapporten” laves den oversigt vi snakkede om, så man let kan se hvilke huse 
der bør have lavet hvad. 
Desuden har H.D.  indvilget i et ”formøde” d. 8. februar med klimagruppen inden 
det store fælles opsamlingsmøde d. 25.  februar, hvor H.D.  dels stiller op til 
uddybende spørgsmål, dels præsenterer de kollektive anbefalinger. 

Ditte tjekker om vi kan holde mødet på Øens Perle. 
Karl, kunne du sende en forvarsel mail ud med sæt kryds i kalenderen den aften og 
få 500 kroner udbetalt - tid og sted følger? 

Evt. konsulentbistand til opfølgning af energisyn: 
Mads har haft kontakt med Bolius 
Karl traf til COP 15 en repræsentant fra NCC med kontakter til  Realdania, som 
måske kan hjælpe os. 

Møde med bestyrelsen 
Konstruktivt og orienterende møde med grundejerforeningens bestyrelse og 
vejlauget. 
Det blev besluttet at fremtidige fondsansøgninger skal afsendes i klimagruppens 
eget navn 
Samt at klimagruppen skal nedsættes formelt med et kommisorium på 
generalforsamlingen i marts. 
Klimagruppen kommer med et oplæg til dette inden d. 22 februar. Ellen laver et 
oplæg til dette til næste møde. 



Klimagruppen får sit eget punkt på generalforsamlingen, hvor der dels skal 
orienteres om det gennemførte arbejde, dels skal nedsivnings/vejprojektet 
præsenteres, eventuelt gennem de studerende. 
Desuden blev det besluttet at klimagruppen løbende inviterer og holder vejlauget 
orienteret i forhold til det kommende vejprojekt.  
Klimagruppen noterede sig med tilfredshed at bestyrelsen følger gruppens arbejde 
gennem hjemmesiden.  

Næste møde : 8. februar kl. 20 

 


