
Referat af klimagruppemøde d. 13. maj 2013 
 
Referat fra møde i klimagruppen d. 13/5 2013  hos Ulla 
 
Til stede: Nina, Christian, Karl, Jesper, Ditte, Henriette, Annette, Mads, Ulla og Ellen (ref) 
 
Siden sidst 
Vi har holdt møder med tre potentielle kandidater til at være projektleder for processen 
med klimarigtig villavej. Den sidste vil vi bede om at uddybe arbejdsopgaverne inden for et 
rammebeløb, som der er søgt om midler til i ildsjælepuljen. Vi forventer svar inden 8. juni. 
Det er de midler, der bl.a. skal bruges til at finansiere projektlederen. Karl og Ellen 
kontakter den potentielle projektleder – dels for at afklare datoer – dels for at indgå en 
aftale – i første omgang under forudsætning af, at vi får midler fra ildsjælepuljen 
Ditte skriver til de to konsulenter, som vi ikke entrerer med i denne omgang. De havde 
hver deres kvaliteter og kan måske trækkes ind til ad-hoc-opgaver senere i forløbet. 
 
Borgerinddragelsesproces 
Vi vedtog at afholde en informationsmiddag i slutningen af Juni, hvor Søren Gabriel og 
vores projektleder er til stede. Ellen og Karl clearer dato (ref: den 18. er god. Måske Niels 
deltager i stedet for eller som supplement til Søren Gabriel) 
Rammerne for informationsdagen er: 17.30- 20 forhåbentligt udenfor, ellers i atelieret/telt. 
Vejlauget gir mad. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, der skulle arrangere 
inspirationsdagen. Den består af Nina, Mads, Anette, Ulla. 
Der skal også holdes en inspirationsdag – f.eks. 17, 18 eller 25. august   
Klaus fra Miljøpunktet kan muligvis stille arbejdskraft til rådighed som en del af 
samarbejdet med Københavns kommune 
 
Dokumentation 
Vi venter med at indgå aftale til efter d. 8. juni (men Casper kommer til mødet d. 12 kl. 
20.00) 
 
Kbhs kommune 
Orbicon er ved at skrive et udkast til en samarbejdsaftale. Københavns kommune siger at 
vi bare skal fortsætte arbejdet. Vi skal nok få de 30.000 kr. til Orbicon og Hofor. Så betaler 
vejlauget10.000 kr. 
 
 
Lokaler/mødested 
Det vil være nyttigt at have en fysisk base i 2013 og 2014. Her kan man f.eks. have 
materiale liggende og hængende og man kan mødes og diskutere projektet. Der er også 
søgt midler til det via ildsjælepuljen. Følgende ideer har været nævnt: 
Lokalet overfor Netto: Ditte tjekker Rahimi, der ejer den nedlagte blomsterbutik 
Atelier på Kongedybs Alle. Anette kontakter Lis og spørger om vi evt. kan leje atelieret 
 
Næste møde 
d 12 kl. 19.00 hos Ulla. Her inviteres hele vejlauget 
Vores projektleder kommer kl.20.00, så vi kan detailplanlægge informationsdagen 
sammen med ham 


