
Referat af klimagruppemøde d. 2. maj 2013 
 
Møde i klimagruppen  2 maj hos Karl   
 
Til stede: Karl, Mads, Ditte, Ellen, Jesper, Nina, Annette (fra Vejlauget), Henriette (fra Vejlauget) 
 
Siden sidst 
Der har været usikkerhed om hvorvidt Københavns kommune kunne give et tilskud til udarbejdelse 
af økonomi. Det er nu afklaret. Projektet kan blive et samarbejdsprojekt, hvor kommunen følger 
med og vi overdrager viden om konstruktion, proces mv.  Derfor vil de gerne give et tilskud på 
30.000 kr. 
 
Grundejerforeningen må godt låne penge i en bank, hvilket er nødvendigt fordi  vi skal lægge ud 
for Hofor, der  kommer til at tilbagebetale  deres medfinansieringsdel inklusiv renterne. 
 
Borgerinddragelseog proces frem til og med beslutningen  
Vi får brug for hjælp og har derfor truffet aftale med et par konsulenter om at møde dem. De skal 
hjælpe os med at koordinere mellem alle de forskellige aktører, der bliver en del af projektet. Vi 
søger ildsjælepuljen om midler til at finansiere processen, til materialer, til dokumentation, til mock-
ups samt lokaleleje. Ansøgningen lander på 221.000 kr. Vejlauget er afsender. Ditte træffer aftale 
med konsulenterne og sender mails rundt. Første møde er fredag.Vejlaugetlægger  ud for den 
første periode. Ca. 30.000 kr. 
 
Vi drøftede evt. brug af studenter og blev enige om at afvente med at træffe beslutninger om det til 
vi har lagt processen mere fast og har fundet en konsulent 
 
Procesplan 
Der skal to (mindst) ekstraordninære generalforsamlinger til i løbet af 2013. Det første for at tage 
stilling til om vi skal afsætte midler til at udarbejde et konkret projekt på grundlag af den 
minimumsøkonomi som Hofor og Orbicon udregner. Det næste for at tage stilling til det konkrete 
projekt, der i givet fald skal i jorden i 2014. der var usikkerhed om, hvorvidt Hofor eller Orbicon har 
behov for en tilbagemelding fra os og i givet fald hvornår. Jesper tjekker med dem og Ellen retter 
procesplanen til. 
 
Informations- og inspirationsdag 
Det er ikke realistisk at nå informationsdagen d. 2. juni. Vi aftaler dato og Informationsdag/ 
Inspirationsdag  på næste møde, når vi har valgt proceskonsulent  
 
Formidling 
Nina har lavet et lille skriv, som sendes til webmasteren. Det er i øvrigt vigtigt at klimagruppen 
formidler referater hurtigt. Fremover skal referater godkendes inden 8 dage så ryger de ud på 
hjemmesiden. . Vinduer hos farvehandleren kunne være interessante Slikbutik/ grund overfor Netto 
- Ditte tjekker 
 
Dokumentation 
Vi har to tilbud lige nu. På næste møde afgør vi, hvem vi foretrækker. 
 
 
Næste møde er d. 13 majkl. 20.00 hos Ulla (er bekræftet) 
 


