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Referat fra det 1. møde i ny Agenda 21-styregruppe.
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Torben Jørgensen (TJ) Forsyningen
Hans Henrik Ipsen (HHI)
Diana Michelsen (DM) stedfortræder for Steen Schønemann, Regional Udvikling
Mikkel Høst (MH) Bornholms Miljø- og Energicenter
Hans Jørgen Jensen (HJJ) LAG - Bornholm
Bjarne Biggas (BB) stedfortræder for Jørgen Butzbach DN
Afbud:
Jørgen Hammer (JH) Bornholmske Borgerforeningers Samvirke.
Fraværende:
Cæsar Funch Jensen (CFJ) BOFA
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1. Velkomst og godkendelse af dagsorden.
Formanden Leif Olsen bød velkommen. Derefter kort præsentationsrunde.
Dagsorden blev godkendt
2. Forventninger til styregruppen – arbejdsform og arbejdsindsats.
Louise fremlagde kort T & M’s forventninger til arbejdsgruppen.
Det er vigtigt at der afsættes ressourcer til agenda 21, både økonomi og arbejdstid.
Det forventes at der er åbenhed om miljøarbejdet i egne virksomheder.
Det er vigtigt at de enkelte medlemmer deltager aktivt i arbejdet, d.v.s. kommer med forslag og ideer til indsatsområder.
De enkelte medlemmer fremkom med tanker om det videre arbejde:


Det er vigtigt at arbejdet bredes ud i samfundet.



Det er vigtigt at netværke.



Styregruppen fordeler midler til borgerinitiativer.



Energivejledning er et vigtigt område.



Vigtigt at alle bliver godt informeret om arbejdet i gruppen, så andre på
den måde kan blive interesseret i miljøarbejdet.



Styregruppen bør være orienteret om andre planer i kommunen f.eks. lokalplaner. Bør sendes til styregruppen.
3. Miljøstrategi 2008 – 2011.
Sidste udkast blev omdelt og Vivi gennemgik de sidst indarbejdede ændringer.
Miljøplanen skal ses som et bilag til en samlet strategi ”Det unikke Bornholm”
Det blev bemærket at planen ikke indeholder noget om transport til og fra
øen.
Det er vigtigt at der bliver indarbejdet nogle konkrete mål i planen.
Medlemmerne blev opfordret til at komme med bemærkninger som kan indarbejdes i det endelige forslag.
Der fremkom enkelte bemærkninger fra medlemmer:


Det er vigtigt at styregruppen følger op på det arbejde der besluttes.



Det bør forsøges at etablere et samarbejde med Bornholms Landbrug.



Hvordan løse konflikten mellem landbrug og turisme ?



Forsøge at fremme nye miljøteknologier inden for landbruget.



Der bør satses mere på samarbejde med erhvervslivet.



I energiregnskabet for Bornholm bør transport til og fra øen regnes med.

 Efterlysning af målbare/konkrete tiltag – evt. lave en årlig handlingsplan.
Styregruppen skal indsamle/komme med mål for arbejdet, senest på næste møde.
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4. Bornholm som klimakommune (DN.kampagne)
Vivi forklarede begrebet Klimakommune.
DN ønsker at alle kommuner kommer med. Formålet er at nedsætte CO2 udledningen, som minimum med 2%. Hver kommune kan selv vælge hvad der
indskrives i aftalen.
Er vi med som klimakommune, kan det bruges som reklame for Bornholm.
Bemærkninger fra medlemmerne:


Hvordan få ressourcer til at gennemføre aftalen?



Arbejdet skal lægges i Teknik & Miljø.



Det der indskrives i aftalen skal give mening. CO2 mål på 2% bør nok
sættes højere.
Vivi udarbejder forslag til en aftale til næste møde.
5. Kort orientering om EU-energiprojektet Transplan.
Louise orienterede om projektet.
Projektet bygger på et samarbejde mellem 5 øer – Bornholm, Gotland, Åland,
Saaremaa og Sardinien (1 provins) og 3 andre øer – Hiiumaa, Rûgen , Øland
og Sardinien ( 3 provinser)
Formålet er at undersøge om det er muligt at mindske øernes afhængighed af
fossile brændsler væsentligt. Øer er velegnede til at afprøve nye tiltag samt
måle resultatet af indsatsen.
Projektet koster ca. 5,3 mio. kr. hvoraf 50 5 er EU tilskud. Øerne bidrager
med arbejdskraft.
6. Agenda 21 styregruppens økonomi.
Bo orienterede om økonomien.
Der er en årlig bevilling på 150.000,- kr. Derudover overføres uforbrugte midler fra 2007. Det drejer sig om ca. 110.000,- kr.
Tidligere blev en stor del af pengene brugt på borgerrelaterede projekter. Det
viste sig dog flere gange at der var svært at få projekter som der kunne ydes
tilskud til.
Det blev besluttet der skal laves et handlingskatalog over nye tiltag. Ideer skal fremsendes til
sekretariatet inden næste møde, hvor de forskellige forslag vil blive prioriteret.
7. Planlægning af mødereække 2008.
Det foreslås at der afholdes 1 møde i hvert kvartal.
Følgende dato blev besluttet: Den 14.04, 25.08 og 10.11. Alle møder holdes kl. 16 – 18.
Sted aftales senere.
8. Evt.
Dagsorden m.m. skal udsendes ca. 14 dage før mødet.
Forslag til Miljøplan fremsendes elektronisk.

