
Referat af klimagruppemøde d. 3. marts 2015  
Tilstede: Ellen Højgaard, Ulla Rasmussen, Ditte Bjerg, Annette Severin, Karl Vogt, Karsten Sørensen, Jesper 

Søndergaard, Christian Dalgas (ref)  

Dagsorden 

1) Status/opdatering siden sidst 

2) Planlægning af kommende generalforsamling den 25. marts 2015 

3) Evt.  

 

Ad. 1) Status/opdatering siden sidst 

Efter møde med landskabsarkitekt Bjørn Ginman den 18. januar 2015, som anbefalede, at vi på baggrund 

på det materiale vi allerede har fået udarbejdet, kontaktede nogle landskabsarkitekter. Han fandt at 

materialet var tilstrækkeligt nu til at lave en realistisk plan og et økonomisk overslag. Efterfølgende er der 

taget kontakt med firmaet Bisgaard, som Jesper, Karl og Annette mødes med i den kommende uge. Der 

blev givet følgende opdrag: Der skal hurtigst muligt udarbejdes et økonomisk overslag, som tager 

udgangspunkt i en 100%, en delvis eller slet ingen medfinansiering fra Hofor. Projektet skal planlægges i 

flere tempi – trinvist - således at vi over tid søger at få gennemført de ønsker beboerne har på baggrund af 

workshops og temadag.  

Jan Burgdof, Københavns Kommune, har kontaktet Ellen for at høre status på projektet. Der er interesse fra 

KK, men fortsat ingen økonomisk støtte, selvom vi er first-movers på dette ifht private villaveje i KK.  

Ejerforeningen forenden af Kongedybs Alle er nu medlemmer af Vejlauget.  

Andelsboligforeningen for enden af Prøvestens Alle er positive for at medvirke i projektet og bestyrelsens 

repræsentanter inviteres til generalforsamlingen.  

 
Ad. 2) Planlægning af kommende generalforsamling den 25. marts 2015 

Jesper fremlægger ved generalforsamlingen på vegne af Klimagruppen.  

Fremlæggelsen skal indeholde nedenstående emner og garneres med den sidst producerede film, evt. 

billeder fra Rødovre, Malmø, etc: 

• Vision 

• Præsentation/Status ifht de udfordringer vi er stødt på.  

• Videre proces 

Jesper rundsender sit oplæg, som vi kan supplere og kommenter epå.  

 
Ad. 3) Evt.  

Klimagruppen besøger udstillingen ”Regnen Kommer”  på DAC den 1. april 2015, kl. 17.00. 

http://www.dac.dk/da/dac-life/udstillinger/2015/regnen-kommer/ 

Alle beboere er velkomne. Ellen ser lige udstillingen upfront for at sikre at den er relevant for alle.  

 


