
Referat af klimagruppemøde d. 1. november 
2010 

Deltagere: 
Karl 
Ellen 
Ditte 
Ulla 
Jesper (referent) 
Anja (Miljøpunkt Amager) 
Mads 

Dagsorden: 

1. Orientering om status fra vejprojekt 
2. Delebilsprojekt 
3. Ladcykel 
4. Bordtennisbord 
5. Næste møde 

Ad 1) 
Brunella har meldt tilbage med et skitseforslag. 

Ellen gennemgik kort forslagene. Der er skitseret to forslag. Effekten af de to 
forslag er de samme (de kan tage den samme mængde vand), men udseendet er 
forskelligt. 

Økonomien i de to projekter er nogenlunde ens og ligger i underkanten af 3 mio.kr. 
plus moms. Det er mindre, end vi havde forestillet os og ligger bestemt indenfor 
mulighedernes grænser, når man påtænker, hvad vi ellers har skaffet af 
fondsmidler. Vi skal dog tage driftsudgifterne i betragtning. Disse løsningerne vil 
kræve en del mere vedligehold, end hvis der blot er kørt asfalt ud på det hele. 

Onsdag d. 3. november har de møde i Københavns store projekt ”Vand i byer”.De 
har valgt at have 3 fyrtårnsprojekter, og Marina vil indstille til resten af 
styregruppen, at GF Øresund bliver ét af disse 3 projekter. Det er ikke på onsdag, 
at beslutningen bliver taget, men på onsdag ved vi, hvilken vej det går. Ellen 
orientere Annette om forslaget. 

Vi har aftalt at invitere borgerrepræsentationens medlemmer af miljø & teknik 
udvalget ud for at orientere om projektet, som vi kan få politisk opbakning. 
Desværre har kun ét medlem meldt positivt tilbage, så arrangementet aflyses 
formodentlig. 



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) 
Lokaludvalget har bevilget de penge, vi har ansøgt om. Tirsdag d. 4. november har 
Karl og Jesper møde med Bjarke fra Københavns delebiler angående selve 
udførelsen af projektet. Tilmelding vil skulle ske i løbet af november måned med 
virkning senest inden udgangen af 1. kvartal 2011. Der vil blive udarbejdet en 
folder, der vil blive omdelt i GF Øresund samt det omkringliggende område. Der 
skal opnås 10 tilmeldinger i alt for at projektet er lykkedes og pengene fra 
lokaludvalget vil blive udbetalt til Københavns delebiler. Der er afsat midler til 15 
tilmeldinger internt og 15 udenfor GF Øresund. 

Ad 3) 
Det ser ud til, at vi kan få en ladcykel, hvis vi kan finde en model for at organisere 
det. Mads er i gang med at finde en teknisk løsning, der sikre, at man kan booke 
cyklen, når man skal bruge den. 

Ad 4) 
Bordtennisbord søger vi om til opstilling på PA ud for nr. 9. 

Ad 5) 
Næste møde onsdag d. 17. november kl. 20.00 hos Ulla. 

 


