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Klimagruppemøde 12. juni 2013 
 
Deltagere: Karsten, Ellen, Ulla, Annette, Nina, Ditte, Karl, Jesper. 
 
Dagsorden: 
1) Siden sidst 
2) Tidsplan 
3) Informationsmøde 
4) Søren kommer 
 
Ad 1) 
Jesper orienterede om samtale med Martin fra Hofor. Konklusionen er, at Hofor meget 
gerne ser, at vi venter med at søge til 2014. Hofor har indtil nu kun arbejdet med 
kommuner og mangler stadig at afklare en del internt, inden de kan arbejde sammen med 
private grundejerforeninger. Vi fortsætter dialogen for at få afklaret alle udeståender - 
blandt andet om hvad det præcist er, Hofor har brug for at vide i forbindelse med vores 
muligheder for at optage lån til projektet. Vi har brug for en ny tidsplan. 
Vi har endnu ikke fået svar fra Ildsjælepuljen, så vi ved endnu ikke, om vi kan ansætte en 
projektleder.  
Grundejernes investeringsfond kan måske bruges i forbindelse med finansieringen.  
 
Ad 2) 
Uafklaret til vi ved, om vi får nogle penge. Vi skal have møde med Hofor om en tidsplan for 
projektet, hvis ansøgningen bliver skubbet. Vi har brug for en tilkendegivelse på skrift om, 
at de ikke dropper os. Jesper ringer til Martin fra Hofor, når der er nyt om Ildsjælepuljen. 
 
Ad 3) 
Mødet bliver udskudt, hvis ikke vi får penge fra Ildsjælepuljen. Indtil nu 17 tilmeldte - 
erfaringsmæssigt er der mange, der melder til i sidste øjeblik. 
 
Ad 4) 
2 spor. Hvis vi får penge, er han ansat. Hvis ikke, skal han spørges, om han vil søge 
penge til sin egen løn. Svar fra Søren: Det vil han gerne, så længe det ikke griber om sig. 
Der skal laves et samarbejdsprojekt med Teknik- og miljøforvaltningen. Der er vigtigt at 
afklare, om der er tre parter (også Hofor) i samarbejdsprojektet eller kun to. 
Vi skal have undersøgt, om der er andre fonde, der kan søges. Det være sig Realdania, 
Grundejernes investeringsfond, Vand i byer o.lign. 
Skal vi søge flere penge kan det være en god idé at finde på et godt navn til projektet. 
Finde ind til hvad kernen i projektet er.  
 
Næste møde: 6. august kl. 20 hos Karl 
Alternativ informationsmøde dato: 18. august 
 


