
Referat af klimagruppemøde d. 5. oktober 2013 

Møde i klimagruppen lørdag d. 5. oktober 2013 

Deltagere: Ellen, Annette, Ditte, Nina, Jesper, Karsten, Mads og Søren. 

 

Dagsorden 

1. Opsamling på tur - hvad var det mest inspirerende? Hvad skal vi have med i vores projekt? 

2. Status på HOFOR, Miljøpunkt Amager & Københavns Kommune - herunder nedsivningstilladelse 

3. Økonomi og videre proces 

- forklaring af økonomiske konsekvenser 

- vil I gå videre med skitser, hvis HOFOR har brug for dette ift. at kunne regne på forslaget og sende videre 

til Forsyningssekretariatet? Hvor mange kr. kan/vil I bruge på dette? 

- opgave: GF Øresund skal fremskaffe en tilkendegivelse for, at I kan klare (mellem)finansieringen (fx som 

lån) 

4. Rådgivervalg - hvem? Og hvornår? 

5. Inspirationsdag og proces frem til principper for skitseprojekt 

- herunder: Formulere de principper, der pt. gælder (ikke nedlægge p-pladser, ikke dyrere end asfalt…) 

6. Evt. 

 

 

Referat 

Ad 1) 

 

Det var interessant at se plantevalget, hvilket giver inspiration til at begynde at dyrke nogle af dem i kasser til 

at gå og kigge på. 

 

Belægning! Flotte fliser, der dog formodentlig er dyrere end asfalt. Andre typer end asfalt vil nok i det hele 

taget være dyrere, men der kan der måske være mulighed for fondsmidler. 

 

Grøfter med siv og natursten. Beplantningen er vigtig - ellers bliver det kedeligt. 

Ellen undersøger om der er mulighed for at få en PhD til at hjælpe med plantevalg. 

Terræn kunne være en mulighed. 

Fantastisk legeplads særligt med lyd. 

Fælles affaldssortering. 

 

Billeder fra turen sorteres i temaer med lidt tekst til af Karsten og Mads. 

 

 

Ad 2) 

Miljøpunkt Amager bliver omdrejningspunkt for Hofor og Kbh Kommune. Der vil snarest blive afholdt møde 

hvor alle parter deltager. Miljøpunktet kan bruges til at komme rundt om bureaukratiet. 

Status på nedsivningstilladelsen er, at den ligger i et udkast. Vi forventer afklaring senest i forbindelse med 

mødet med Kommunen onsdag d. 23. 

 

 

Ad 3) 



Når Hofor har skitseprojekt, regner de på det og sender det videre til Forsyningssekretariatet. De kommer så 

med en øvre grænse for, hvad de kan støtte med. Skulle projektet bliver billigere støtter Hofor med mindre. 

Vi skal betale for hele projektet - Hofor betaler så, når det er færdig. De renteudgifter, der måtte være for den 

del, betaler Hofor også. 

 

Vi bliver nødt til at få opprioriteret finansieringsdelen. Der kan evt søges hjælp hos SGF. Søren tager det 

også op på mødet d. 23. 

 

Når vi skal vurdere projektets økonomi er det vigtig at få en pris på, hvad det vil koste at få ny asfalt og 

justeret kantstene. Annette prøver at få et tal fra Kommunen. 

 

Ad 4) 

 

Niels hyres til Inspirationsdagen. Efterfølgende besluttes det i samråd med Niels, om samarbejdet skal 

fortsætte. Ellen tager kontakt til Niels. 

 

Ad 5) 

 

Hvor skal det afholdes? Søren og Nina undersøger mulighederne. 

 

Program, principperne omkring projektet skal udfordres. Der arbejdes med temaerne i mindre grupper og 

forslagene præsenteres for hinanden. Det kunne være en god ide med at have muligheder for at lave nogle 

modeller, så ideer kunne eksemplificeres. Søren har bolden. 

 

 

Næste møde: 

Status på økonomien i Ildsjælepuljen. Ellen laver status. Dato 23. oktober kl. 19.30 hos Ditte. 


