
              Ref. 25.02.2009  
 
Referat: Agenda 21 styregruppemøde d. 16.02.2009.  
 
Til stede:  
Leif Olsen (LO) 
Vivi Granby  (VG) (med ref.) 
Anna Sofie Poulsen (ASP) 
Diana Michelsen (DM) 
Hans Henrik Ipsen (HHI)  
Hans Jørgen Jensen (HJJ) 
Mikkel Høst (MH) 
Thorbjørn Stenholm (TS)  
Steen Colberg Jensen (SCJ) 
Orla K. Pedersen (OKP) ref.  
 
Fraværende/afbud: 
Cæsar Funch Jensen  
Knud Erik Thomsen  
Niels Jørgensen  
Niels Munch  
Inger Kofod Larsen  
Andreas Povlsen  
Flemming Johansen  
Louise L. Bojesen 
Bo Kristensen  
 
 
Dagsorden:  
 
0) Godkendelse af dagsorden 
1) Bemærkninger til opdateret handlingsplan  
2) Energimesse/-udstilling den 24./25. januar -status samt næste arrangement (MH, OKP)  
3) Affaldskampagne i maj (OKP) 
4) Elbiler seneste nyt (ASP, DM)  
5) Transplan borgerinddragelse og Nordisk Ministerråd (VG) 
6) Energiregistrering, energimærkning mm - kommunale bygninger (ASP) 
7) Klima DM og energikoordinator (DM) 
8) Evt. - Herunder ønsker til emner der kan tages op/orienteres om! 
  
 
 
0. Godkendt, idet Vivi bad om at fremsendt ansøgning (vedr. Agenda pulje) blev behandling under 

pkt. 5.  
 
1. Bemærkninger til opdateret handlingsplan.  

LO bifaldt at planen synes i god fremdrift mod implementering. Punktet med elbiler tages op under 
punkt 4.  
 



 
2. Energimesse/-udstilling den 24./25. januar – status samt næste arrangement ved MH og OKP. 
   

MH orienterede om forløbet af messen. Der var ca. 1800 gæster – et flot resultat.  Mange gæster 
blev ”hængende” og delte erfaringer. Også udstillerne har udtrykt stor tilfredshed.  
Økonomisk løb udstillingen rundt med et budget på ca. 30.000 kr.  
 
Næste udstilling afholdes den 28-29. marts (hvor 2 planlagte udstillinger er valgt slået sammen).     
- BRK blev opfordret til at være mere synlige, bruge ”Legedagen” i Nyker som forbillede, så leg og  
faglighed forenes.  
- Energistrategiens indsatsområder kan synliggøres for borgerne på messen.  
- Forslag om at følge op på succesen med temaudstilling til efterår/vinter.  
Generelt stor tilfredshed med udstillingsarrangementerne.  

  
  
3 Affaldskampagne i maj. OKP orienterede. 

 
I maj 2008 blev igangsat en affaldskampagne. De medarbejdere der er beskæftiget med tilsyn afsatte 
en uge til at køre rundt på øen for at registrere ejendommen med affald/ ”rod”. Der blev registeret 
mellem 100 og 125 adresser. Ejendommene blev besøgt og ejere henstillet til at rydde op. Besøget 
blev fulgt op med et brev. Mellem 75 og 100 steder er der blevet ryddet op.  
For at følge op på kampagnen foreslås, at der køres en lignende kampagne i 2009, hvor de svære 
tilfælde vil blive politianmeldt.  
Beslutning: Der bakkes op om at gentage kampagnen i 2009.  
 
 

4. Elbiler – seneste nyt. ASP orienterede.  
 
BRK har søgt Energistyrelsen om tilskud til en forsøgsordning med elbiler i kommuneregi. I første 
fase er der søgt om støtte til 3 elbiler, ladestandere samt batterier. I denne fase er det bl.a. formålet 
at afdække, hvordan brugerne tager imod bilerne.  
DTU er interesseret i Bornholm som forsøgsområde.  
Hvis tilskud opnås er der pt. et aktuelt problem i forhold til at skaffe brugbare elbiler. Der satses 
fortsat den norske Think – en anden mulighed er ombyggede Fiat Panda biler.  
Går alt vel forventes i fase 2 at 10 biler kører i kommuneregi og i fase 3 forventet 25 biler.  
Projektet spiller fint sammen med Østkrafts planer vedr. lagring og udnyttelse af vindkraft i elbiler.  
 
LO påpegede, at der er vigtigt med infrastruktur – ladestationer. I princippet skal elbiler fungere 
som standard biler. Erfa gruppe for elbilister blev nævnt som en mulighed. 
 
HJJ foreslog el knallerter til postvæsenet, samt en bedre formidling om emnet – kan evt. klares af 
Agenda gruppen. 
 

5. Transplan borgerinddragelse og Nordisk Ministerråd VG orienterede.  
Der ligger én konkret ansøgning på en 3 måneders formidlingskampagne indeholdende TV spots, 
avisartikler (Rytterknægten) samt en figur/logo. Kampagnens fortrin er bl.a.  at der sker en 
koordinering mellem aktørerne og blive satset på professionel formidling i øjenhøjde. Af andre 
aktiviteter ventes et lokalt klimatopmøde (i relation til klimakommuneaftalen), et skoleprojekt 



(kursustilbud til relevante  lærere), samt et til to kreative projekter. Nordisk Ministerråd har bevilget 
midler til at understøtte arbejdet på Gotland, Åland og Bornholm. 
Den foreliggende formidlingskampagne har et budget på 126.864 kr., hvoraf halvdelen søges 
dækket fra Agenda 21 puljen og halvdelen fra puljen fra Nordisk Ministerråd. 
 

      Div. bemærkninger:  
      - TS: Hvorfor ny figur – brug noget eksisterende.  
      - LO: For faglige artikler rammer ikke den brede målgruppe.   

- TS foreslog at man laver en miljø/energi brevkasse. LO bakker op om forslaget.  
- LO foreslog at vi reserverer det ansøgte beløb på 63.432 kr. men udsatte beslutningen til der 
forelå et klarere grundlag for hvad kampagnen indeholder.  
- DM foreslog, at positivt tilsagn blev meddelt, men gjort betinget af at projektet blev vurderet 
støtteberettiget med 50 % af midlerne fra Nordisk Ministerråd af styregruppen der tildeler disse 
midler og skal sikre kvalitet. 
Beslutning: DM´s forslag blev vedtaget. 
 

6. Energiregistrering, energimærkning m.m. – kommunale bygninger. ASP orienterede.  
Kommunale Ejendomme er i gang med en lovpligtig energimærkning af alle bygninger over 60 m2.  
Carl Bro er sat opgaven – halvdelen af bygningerne forventes mærket i 2009 og resten i 2010.  
Energimærke og vedligeholdelsesplaner går hånd i hånd.  
 

7. Klima DM og energikoordination. Diana.  
Orienterede om Klima DM som er en landsdækkende konkurrence. Da der ikke p.t. er kommet 
ideer her på Bornholm, bør projektet synliggøres yderligere.  
- ASP opfordrede til at også denne gruppe overvejede hvilke forslag der kan sendes, måske 
handlinger vi allerede i dag anvender: miljøambassadører, opvarmning af skoler med flis – se på 
hvilke gode ideer som er fremkommet i løbet af de seneste år.  
Evt. få inspiration fra andres hjemmesider f.eks. DN’s hjemmeside m.fl.   
 
DM er foreløbig tovholder for Klima DM (Jannik Møller ventes at overtage pr. marts), der meget 
gerne tager imod alle former for forslag. Appellerer til at gruppen spreder emnet i egne netværk. 
En skrivedag blev foreslået. Ideer kan sendes til klimakonsordiet senest 1. maj via formular på 
www.klima-dm.dk 
Kåring af vindere i tre kategorier (handling, kreativitet, teknologi) sker 15. maj, i forlængelse af et 
lokalt klimatopmøde der afholdes i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.   

 
         
   


