
Referat af klimagruppemøde d. 30. september 2014 

Deltagere: Evy, Annette, Karsten, Erik, Ellen, Mads, Jesper, Karl, Henriette, Christian og Nina 

 

Dagsorden: 

 

1. Siden sidst: (ca. midt i juni) 

Vi har fået tilsagn fra Forsyningssekretariatet om, at Hofor godt må medfinansiere vores projekt. 

 

Processen omkring tilbud på en asfaltløsning er i gang, således at vi har et grundlag for beslutningen på en 

kommende generalforsamling. 

 

Vi skal finde ud af, om der er brosten nedenunder asfalten. Nina har bolden. 

 
Annette har talt med advokat, Anders Welding, der vil gerne hjælpe med at tale med banken, kommunen, 

Hofor mv. Han er aktiv i SGF. Det besluttes at kontakte ham igen med henblik på at få en aftale om hans 

bistand i projektet. Annette og Henriette tager møde med advokaten. 

 
Miljøpunktet har lavet en lang brochure om, hvordan man skaber sin egen klimavej. Vi har bidraget en del, 

blandt andet med billeder. 

 

Ildsjælepuljen er blevet afsluttet og afregnet. 

 

Der er søgt fonde, blandt andet Realdania. Willumfonden har også vist interesse og vil gerne holdes 

orienteret om projektets fremdrift. En afsøgning af markedet har vist, at det er disse to fonde, hvor det er 

mest sandsynligt, at vi kan få støtte. Der er ingen positive tilkendegivelser endnu og vi fået afslag fra 

Nordeafonden og AP Møllers Fond, som vi også har søgt. 

 
Der er lavet lokal vandafledning på PA 14. Gruppen er inviteret på havevandring. 

 

Der er foreslået at lave en tur til Frederiksberg, hvor der er lavet flere projekter for nylig. 
 
2. Fremover 

Opstartsmøde med alle involverede parter. 

 
Inden opstartsmødet mødes vi med Martin fra Hofor. Jesper, Ellen og Annette tager mødet med ham 

hurtigst muligt. 

 

Vi drøftede lidt om projektering og vender tilbage til den efter mødet med Martin. 
 
3. Aftaler 

Vi skal holde et møde, hvor der bliver leget med tegningerne. Det er aftalt til søndag d. 2. november kl.11 

hos Henriette. 

 
4. Eventuelt 

Der var ikke noget til dette punkt. 


