
Referat af klimagruppemøde d. 27. september 
2010 

Deltagere: 
Karl 
Ellen 
Ditte 
Ulla 
Jesper 

Dagsorden: 

1. Orientering om status fra vejprojekt 
2. Delebilsprojekt 
3. Ladcykel 
4. Nye medlemmer 
5. Diverse 

Ad 1) 
Karl, Ellen og Jesper har i dag haft møde nummer 2 med Brunella fra Thing & 
Wainø. Brunella har arbejdet videre med projektet og har nu skaffet sig et overblik. 
Hun laver et flow diagram over de processer som denne del af projektet nu kræver. 
Det drejer sig hovedsageligt om de mange instanser ved kommunen, som skal give 
diverse tilladelser. 

Ellen rykker Marina om mulighederne for at blive en del af Københavns store 
projekt ”Vand i byer”. Det er klart, at hvis vi kan blive en del af dette projekt, vil det 
lette mange af de processer, der ellers vil tage lang tid at få klarlagt enkeltvis med 
kommunen. 

Vi har aftalt at invitere borgerrepræsentationens medlemmer af miljø & teknik 
udvalget ud for at orientere om projektet, så vi kan få politisk opbakning. På det 
tidspunkt skal Brunellas notat være klar, så vi har noget at diskutere ud fra. Et af de 
store punkter vil være muligheden for at afkoble vejen fra kloakken. Det er der ikke 
nogen, der gjort før, hvorfor det ikke er officielt tilskud til det, som tilfældet er med 
matrikler, der afkobler sig helt eller delvist fra kloakken. 

Vi forestiller os at invitere d. 6. eller 7. november kl. 14 begge dage. Ditte kan 
lægge hus til. Den nye formand for vejlauget samt Anja, Marina og Brunella 
inviteres også. Vores film fremvises på dagen som præsentation af, hvem vi er. 
Karl laver udkast til program i løbet af denne uge og sender til resten af gruppen for 
kommentarer. 



Efter denne del af projektet vil næste skridt være at tage jordprøver for at 
konstatere i hvor høj grad vores jord kan lede vandet væk. Jo mindre ler jo bedre. 

Ad 2) 
Karl og Jesper har haft møde med Københavns delebiler for at diskutere 
mulighederne for at opnå rabat, hvis vi er flere fra området, der melder os ind på 
samme tid. Det er der gode muligheder for. Endvidere søger vi lokaludvalget om 
bidrag til at få en samlet ordning. 

Ad 3) 
Projektet har stået stille siden sidste møde. Det ser ud til, at vi kan få en ladcykel, 
hvis vi kan finde en model for at organisere det. Vi prøver Mads igen. 

Ad 4) 
De nye medlemmer har ikke vist sig endnu. Ulla prøver at snakke med Dennis. 

Ad 5) 
Lokaludvalget forsøger sig med at sætte bordtennisborde op rundt omkring. Måske 
vi også kan få et. 

Næste møde mandag d. 1. november kl. 20.00 hos Ulla. 

 


