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Agenda 21 styregruppens medlemmer 

18. februar 2010 

Referat fra møde i Agenda 21 styregruppen 11. februar 2010. 

Møde afholdt på Ullasvej 23, kl. 16-18. 
 
Til stede: Steen Colberg Jensen, fm. for teknik- og miljøudvalget, Mikkel 
Høst, miljø- og energikontoret, Cæsar Funch Jensen, Bofa, Thorbjørn Sten-
holm, DN, Ingrid Kofod Larsen, Friluftsrådet, Torben Jørgensen, Born-
holms Forsyning, Diana Michelsen, Regional Udvikling, Anna Sofie Poulsen, 
T&M, Vivi Granby, T&M, Louise Lyng Bojesen, T&M. 
 
Afbud: Hans Henrik Ipsen, Østkraft 
 
Dagsorden: 
0) Godkendelse af dagsorden (v. Steen Colberg Jensen) 
1) Redegørelse for projekter støttet i 2009 (Vivi) 
2) Regnskab for 2009/redegørelse samt 2010/rammebudget (Vivi)  
3) Agenda 21 styregruppens arbejde, rolle og sammensæt-
ning fremadrettet (Louise) 
- Forslag til styrkelse af Lokal Agenda 21 ved sammenlægning med Grønt 
Råd samt evt. varetagelsen af "Bright Green Citizens"/ den borgerrettede del 
af energiarbejdet jf. Vækstforums Energistrategi.  
4) Forretningsorden (Vivi) 
5) Projektansøgninger (pt. foreligger ingen, men der arbejdes på 2 projekter) 
6) Indsatsområder i 2010  
7) Øvrige mødedatoer i 2010 
8) Eventuelt  
 
 
 



 Side 2/4

 
Referat 
Ad 0) Dagsorden godkendt 
Ad 1) Redegørelse delt ud og gennemgået for gruppens medlemmer. Taget til 
efterretning. Se bilag. 
Ad 2) Budgetforslag for 2010 uddelt og gennemgået. Styregruppen enedes 
om at fordelingen mellem posterne kunne accepteres samt at fordelingen kan 
justeres ved behov. Beløbsgrænsen for opdeling mellem små og store projek-
ter forhøjes til 7000,-. Se bilag. Der er afsat en ramme til aktiviteter igangsat 
af sekretariatet. Formanden tilkendegav at flest mulig aktiviteter skal søges 
lagt uden for sekretariatet. 
 
Ad 3) Oplæg til fremtidig sammensætning af Agenda 21 styregruppen uddelt 
og gennemgået. Det grønne Råd ønskes lagt sammen med Agenda 21. Ener-
giforum, som blev etableret under Transplan, bibeholdes, men som et soven-
de forum, der kan indkaldes ved behov. Dele af Energiforums medlemmer 
sidder også i Energiklyngen (Vækstforums projekt ”Grøn Energi i Innovative 
netværk”). Se bilag for fordeling af medlemmer. 
Baggrund for ønsket hos T&M for sammenlægning: 
1) bedre ressourceanvendelse 
2) vi har oplevet stort overlap især de sidste to år (de samme organisationer 
til den samme snak bare i forskellige fora) 
3) styrkelse af Agenda 21 og Grønt Råd i bornholmernes bevidsthed. Skabe 
en god platform for afsæt til tværgående aktiviteter (events, kampagner m.v.). 
Skabe et bredt forum, som står stærkt til varetagelse af "Bright Green Citi-
zen" jf. Vækstforums Energistrategi. 
4) styrke naturprofilen i Agenda 21 til større kommende fokus på naturen 
(Sundhed, friluftsliv, vand- og naturplaner, Bright Green Island osv.) 
 
Styregruppen godkendte at oplægget sendes videre til høring hos Det Grønne 
Råds medlemmer og videre til politisk behandling i TMU. 
Styregruppen ønskede endvidere Business Center Bornholm inviteret til at 
deltage i Agenda 21 styregruppen. Samtidig ønskede styregruppen 4 årlige 
møder i stedet for 3. 
 
Ad 4) 
Behandling udsættes til efter eventuel sammenlægning. 
 
Ad 5) Vivi, Mikkel og Louise orienterede om 2 projekter på vej.  

a) energimesse i Østermariehallen 6.-7. marts. Arrangeres i 
samarbejde med Energitjenesten. Forventet udgift 7.-10.000 kr. 



 Side 3/4

Styregruppen tilkendegav opbakning til projektet inden for de 
beskrevne beløbsrammer. 
b) Udstilling af Bright Green Island standen i Møbelfabrikken 
25.-26 marts. Kombineres med en række borgerrettede aktivite-
ter. T&M forventer at fortælle om BRKs energiarbejde samt 
have en byggesagsbehandler tilstede et par timer hver dag. 
Styregruppen tilkendegav opbakning til projektet. 

Ad 6)  
Thorbjørn: DN afholder sandsynligvis ikke affaldskampagne på Bornholm i 
år. Opfordrede til at lave arrangementer med fokus på formidling af Bright 
Green Island konceptet – mål, visioner, handlinger etc. 
Torben: Fortsætter udbygning af fjernvarme og spildevand. Ikke særlige fo-
kusområder i år. 
Cæsar: Informationskampagne til sommer kombineret med åbent hus i vand-
tårnet. Agenda 21 sekretariatet ventes at deltage i en affaldskampagne. Hvor-
dan og hvor meget er endnu ikke fastlagt. 
Anna Sofie: T&M udvider sine virksomhedstilsyn til at omfatte CO2-
reduktionsmuligheder for virksomheden. Prøver at koordinere med Østkraft 
og Bornholms Landbrugs energiprojekter. Affaldskampagnen fra miljøtil-
synsgruppen skal koordinere med BOFA/Agenda 21 kampagne. 
Steen: Forventer at Kommunalbestyrelsen vil fokusere på energibesparelser 
og energirenoveringer (evt. ESCO). 
Diana: Fortsætte aktiviteterne opbygget til COP15 med formidling af Born-
holm, Energy Tours samt muligvis afdække muligheder for samspil mellem 
CSR (Corporate Social Responsibilty) og Agenda 21 styregruppens arbejde. 
Ingrid: Ønsker flest mulig ud i naturen. Vil fokusere på sundhedsfremmende 
aktiviteter i respekt for naturen. Projektet Mulighedernes Land involverer 
Friluftsrådet sig en del i. 
Mikkel: Flere projekter under opsejling. Energimærkning ifm huskøb – for-
bedret vejledning. Projekt med BCB m.fl. om renovering af byhus i Nexø. 
Energitjenesten skal også lavet et landsdækkende projekt med fokus på at 
fremme cykling. Samarbejde med Friluftsrådet omkring dette er oplagt. 
 
Ad 7) Næste mødedatoer er 6/5-2010 kl. 16-18 og 9/9 kl. 16-18. Sted er Ul-
lasvej 23, medmindre andet aftales. 
 
Ad 8) Louise reklamerede for Hans Rømers Maraton 6. juni 2010, hvor løb 
kombineres med naturformidling. Se bilag. 
 
Med venlig hilsen 
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Louise Lyng Bojesen 
Biolog 
 
Dir. tlf.: 5692 2059 
E-mail: Louise.Lyng.Bojesen@brk.dk 

 


