
 1

Referat: Agenda 21 styregruppemøde d. 10.11.08 
 
Tilstede: Vivi Granby (ordstyrer), Anna Sofie Poulsen, Cæsar Funch Jensen, Diana Michelsen, Hans 
Henrik Ipsen, Hans Jørgen Jensen + praktikant, Knud Erik Thomsen, Mikkel Engset Høst, Niels 
Jørgensen, Orla Pedersen, Thorbjørn Stenholm, Niels Munch, Ingrid Kofod Larsen og Andreas Lund 
Povlsen (referent).  
 
Fraværende: Leif Olsen, Flemming Johansen, Steen Colberg Jensen, Louise Lyng Bojesen (barsel til 
sommeren 2009) og Bo Kristensen.   
 
Afbud: Torben Jørgensen. 
 
1. Velkommen til Ingrid Kofod Larsen. Friluftsrådets repræsentant 
Der blev budt velkommen til Ingrid Kofod Larsen. Præsentation af styregruppens medlemmer og 
Ingrid selv. Rådets friluftsoplæg blev vist frem og det sendes pr. mail til styregruppens medlemmer. 
 
2. Orientering om elbilprojekter (v. Diana Michelsen/RU) 
Der er opstået en stor interesse for el-biler og udviklingen på området går rigtig stærkt. På Bornholm er 
der gang i 3 projekter relateret til el-biler. 

• BRK/Energistyrelsen: Ca. 5 demonstrations biler (kan vokse). Hele BRK’s skal ikke udskiftes. 
Test af forskellige typer og under forskellige forhold. Tværgående projekt i BRK. 

• EDISON: Fokus på ladestandere.  
• Powerlap: El-biler kan bruges til lagring af overskydende vindenergi. 

 
Projekterne ligger i tråd med Energistrategien. Mange interesser kan forenes i projekterne. DTU ser 
Bornholm som det perfekte sted til forskning i el-biler. 
 
3. Agenda 21 pulje (4 Miljø- og Energiudstillinger 08/09 – endelig beslutning – jf. bilag) 
Dertil kom 3 andre indkomne ansøgninger, henholdsvis en ansøgning om; etablering af dam på privat 
ejendom, støtte til tryk og distribution af 20.000 stk. ØkoBornholm-foldere og anlæggelse af en 
offentlig klippehave ved Gudhjem Bibliotek. 
 
Beslutninger: 
 

1. 10.000 kr. til etablering af dam: Afslag. Hovedsageligt pga. af fraværet af formidlende effekt. 
Orientere ansøger om evt. andre støtteordninger. 

2. 6000 kr. til støtte af ØkoBornholm-folder: Godtaget. Godt projekt med potentiale for 
udbygning. 

3. 60.000 kr. til anlæg af klippehave: Afslag. Afslaget blev givet efter diskussion af forskellige 
måder at optimere projektet på og krav om mere fokus på læringsvinkel. Mangel på evt. 
partnerskab med henblik på fx fremtidig vedligeholdelse. Mere og bedre projektbeskrivelse. 
Mangel på miljørelateret del, fx hvordan man passer en have miljørigtigt. I forbindelse med 
afslaget vil der blive givet råd om, hvad der skal til for at få støtte fx partnerskab om drift og 
mere vægt på formidling til Bornholmere. 

4. 30.000 kr. til 4 Miljø- og Energiudstillinger: På mødet d. 25.08.08 var der allerede givet et 
foreløbigt tilsagn om midler under forudsætning af at der blev udformet et mere konkret budget 
og andet materiale. Budgettet mv. var i orden og midlerne blev derfor endeligt bevilliget.   
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4. Agenda 21 hjemmeside – styregruppens ønsker til udbygning! 
• Problemer med at der blev krævet brugernavn og adgangskode når man forsøgte at få adgang til 

Miljøplan og Energistrategi. Fejlen skal findes og rettes. 
• Døde links fx til DN. Det var dog ikke alle der havde haft den oplevelse, men linkene skal 

selvfølgelig opdateres jævnligt. 
• Evt. flere links til støttemuligheder, isolering og messer. 
• Keep it simple, så siden ikke bliver for svær at finde rundt i. 
• Nogle mener at links ikke er noget man bruger mere. 
• Energispareråd omformuleres. Fx 20-22 grader i stedet for 20. Ikke for mange løftede 

pegefingre. 
• Hvis styregruppens medlemmer har noget de vil have på hjemmesiden så kom med det.   

 
5. Klimakommuneaftale 
Der gøres tiltag så energiforbruget i de enkelte af kommunens bygninger kan beregnes. Mulighed for at 
Bornholm profileres i forbindelse med klimatopmødet, da øen findes interessant som afprøvningssted 
for nye energiløsninger mv.  
 
6. Bemærkninger til opdateret Miljøhandlingsplan (jf. bilag) 
Hvis styregruppens medlemmer har noget der vedrører handlingsplanen er forslag meget velkomne! 
 
7. Evt. 
Antallet af møder næste år skæres ned fra 4 til 3 møder. De kommer til at ligge 16.00 – 18.00 på 
følgende datoer: Mandag d. 16. februar, mandag d. 25. maj og mandag d. 28. september. 
 
Derudover blev følgende diskuteret: 

• Manglende overblik over agendapuljens størrelse og uklarhed om overførelses ret. Anna Sofie 
mener dog at der er gode chancer for at pengene kan overføres til 2009. 

• Diskussion om, hvorfor der ikke er flere ansøgere til midler. Konkrete forslag: Vi kan fx aktivt 
opsøge potentielle ansøgere, borgerforeninger, bestyrelser og lignende. Opstille potentielle 
projekter vi gerne vil have ansøgere til. Kontakte medier og skrive artikler ”Kommunen har 
penge”, brug bibliotekerne mere aktivt som formidlingsplatform om agendapuljemidler. Fange 
ansøger tidligt i forhold til udformningen af ansøgningen – opfordre til at kontakte sekretariatet. 
Præcisere ansøgningsmaterialet så borgerne ved, hvilken type af projekter der kan støttes og evt. 
lægge eksempler på nettet af gode ansøgninger.   

• Det forventes dog, at der kommer flere ansøgninger til puljen næste år bl.a. pga. klimatopmødet 
og en forventet mere offensiv markedsførelse af puljens eksistens. Klima og Energi får særlig 
prioritet i 2009. 

 
Der kom endvidere et forslag om at flytte de 4 messer til et lokale og samle dem som en permanent 
udstilling. 
 
Puljefordelingen for 2008 vil fortsat være gældende i 2009. 
 
 


