
Referat af klimagruppemøde d. 9. april 2014 

Deltagere: 

Annette, Henriette, Christian, Ellen, Søren, Karsten, Jesper, Karl. 

 

Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat 

 

Godkendt. 

 

2. Siden sidst 

 

Søren og Jesper har på skift snakket med Martin fra Hofor for at få det hele på plads.  

 

3. Økonomi/Ansøgning 

Martin har fået vores tilbud på asfalt og har forsøgt at gøre det sammenligneligt med den grønne løsning. 

Når asfaltløsningen bliver skrevet op til at gælde hele vejen samt der tillægges de 10% i uforudsete udgifter 

bliver der kun 90 t.kr. i forskel på de to løsninger. Der er yderligere punkter, hvor der er lidt usikkerhed, så i 

det store hele er de to løsninger sammenlignelige i den ansøgning, vi sender ind. Ansøgningen vil ligge på, 

at vi skal betale 1,89 mio.kr. og Hofor 1,83 mio.kr. Det betyder ikke, at det endelige projekt får den pris, 

men det er det maksimale beløb, som Hofor kan være med på. 

 

Kontrakten underskrives og indsendes til Hofor d. 10. april kl. 13. Det er Søren, der sender til Martin. 

 

4. Opgaver herfra 

Tiden inden 15. september, hvor vi senest får svar fra Forsyningssekretariatet. 

Fortsæt med projekt grønne fingre. 

Med den basisskitse vi har, hvad kan vi så lave af ekstra tiltag? De ekstra tiltag skal bruges til at lave 

fondsansøgninger. Vi beder Casper om at lave en film ud fra det materiale, der kom ud af den kreative dag i 

Sløjfen. Fondraising gruppen bliver Ditte, Karl, Christian, Nina og Ellen. 

Bank/Finansiering/Forsikring. Jesper og Karl er gruppen her. Hvorfor skal det være dyrere for os at gøre det 

end hvis Kommunen gør det? Det skal udfordres! 

Få et ekstra helt præcist tilbud på at lave en sort løsning. Det klare Henriette. 

Få naboerne med. Annette er allerede blevet kontaktet af den ene af naboerne, der gerne vil høre, hvad 

det vil koste at blive medlem af vejlauget. Dem der har taget kontakten oprindeligt følger kontakten op. 

Henriette regner økonomi for dem.  

Tinglysning af medlemskab af vejlauget ligger i vejlaugets bestyrelse.  

 

 

5. Eventuelt 

Vi er glade for samarbejdet med Søren, og samarbejdet fortsætter. 

 

 


