Referat: Agenda 21 styregruppemøde d. 25.05.09
Tilstede:
Leif Olsen
Mikkel Høst
Thorbjørn Stenholm
Ingrid Kofod Larsen
Hans Jørgen Jensen
Cæsar Funch Jensen
Anna Sofie Poulsen
Knud Erik Thomsen,
Orla K. Pedersen
Vivi Granby
Andreas Lund Povlsen (ref.)
Fraværende/afbud:
Hans Henrik Ipsen
Diana Michelsen
Steen Colberg Jensen
Louise Lyng Bojesen
Flemming Johansen
Torben Jørgensen.
Niels Jørgensen
Niels Munch
Dagsorden:
1) Godkendelse af referat d. 16.02.09 samt dagsorden.
2) Orientering om Bornholms Miljø- & Energicenters energitjek ordning (Mikkel).
3) Orientering om de 3 energimesser (Mikkel).
4) Orientering om det lokale klimatopmøde (Vivi).
5) Opdateret handleplan (Vivi).
6) Udkast til forretningsorden for Agenda 21 arbejdet (Vivi).
7) Økonomi oversigt for Agenda puljen (Orla).
8) Behandling af ansøgninger til Agenda puljen.
9) Evt.
10) Næste møde: Mandag d. 28.09.09.
1. Godkendelse af referat d. 16.02.09 samt dagsorden:
Referatet blev godkendt og der var ingen bemærkninger til dagsordnen.
2. Orientering om Bornholms Miljø- og Energicenters energitjek ordning:
Mikkel orienterede om, at der var tale om flere projekter:
Projektet ”Forstå dit energimærke” har Bornholms Miljø- og Energicenter fået støtte til at
gennemføre fra Energistyrelsens pulje til informations og kampagnevirksomhed. Det er et projekt
for husejere med energimærke, der indeholder en annoncekampagne, oplæg samt et mindre kursus.
Projektet laves i samarbejde med Samsø og Ærø.
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Derudover er meddelt tilsagn om støtte fra LAG Bornholm til et projekt hvor 100 huse vil få et
særligt energitjek. Samlet budget er ca. 1 mio. kr, hvoraf dele finansieres af deltagerne. Der resterer
ca. 350.000 kr. som 50% medfinansiering for at LAG midler kan udbetales. Projektet (fra anbefaling
til handling) indeholder en energipakke med energitjek, rådgivning mv.
Muligheder for medfinansiering til projektet fra hhv. Vækstforum, Agenda 21 pulje samt pulje fra
Nordisk Ministerråd blev drøftet. Mikkel vender finansieringsmuligheder med Vivi.
3. Orientering om de 3 energimesser:
Mikkel orienterede om energimesserne. De har været en stor succes. Omkring 700 besøgende til
den første og 1200 til den sidste. Der har været en god eksponering i medierne.
- Det blev foreslået at messerne kunne være en tilbagevendende begivenhed 1-2 gange årligt.
- Vivi efterspørger forslag til nye messer evt. omkring el-biler.
Vivi opfordrede Bofa til at bruge vandtårnet aktivt til energispare-formidling og arrangere
rundvisninger på hele virksomheden.
4. Orientering om det lokale klimatopmøde afholdt d. 15.05.09:
Vivi orienterede om lokalt klimatopmøde arrangeret i et samarbejde med Danmarks
naturfredningsforening der afholder 8 andre lignende møder i kommuner i 2009. Deltagerne var
primært ledere og miljøambassadører fra BRK for at øge interessen for at handle internt samt 8
gymnasieelever der var gode til at sætte fokus på de lidt mere alternativt vinklede idéer. Fx opstilling
af kondicykel, der kan generere energi til at drive lyskæden på Storetorvs juletræ.
Et konkret resultat af mødet var bl.a. diverse netværk mellem deltagerne, og en beslutning om at
T&M laver en inspirationssolder med Østre Sole som eksempel til øvrige relevante virksomheder i
BRK. Ide opsamlingen fra dagen vil blive medsendt dette referat til orientering.
5. Opdateret handleplan:
Orientering om opdateringer i handleplanen. Der var ikke sket så meget siden sidst.
Der blev bl.a. orienteret om:
- Kommende madordning til daginstitutioner (herunder økologi).
- Fair Trade-ordningen. Primært kaffe og te - indtil videre.
- Mulighederne for at nedrive tomme landbrugsejendomme undersøges.
- Bekæmpelse af invasive arter især bekæmpelsen af Kæmpebjørneklo.
Bemærkninger til planen:
Der blev spurgt ind til kommunens bekæmpelse af andre invasive arter, herunder resultatet af
forsøg med bekæmpelsesmetoder (Japansk pileurt, rynket rose m.fl.). Emnet opdateres til næste
møde i september, hvor styregruppen orienteres.
Status på opfølgning fra havnekonkurrence blev drøftet. Finanskrisen kom på tværs. Der sker
sandsynligvis ikke det store før efter valget. Knud Erik orienterede om at nogle af grundene gøres
salgsklare.
6. Udkast til forretningsorden for Agenda 21 arbejdet:
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Vivi orienterede om hensigten med forretningsordnen - at optimere samarbejdet. Bæredygtighed
står øverst på dagsordenen i kommunerne og gennemsyrer planerne.
- Muligheden for at anvende mailkorrespondance ved gode ansøgninger, der skal hurtigt gennem
systemet blev drøftet.
- Udkastet tages op på næste møde og evt. bemærkninger fra styregruppen diskuteres her.
7. Økonomi oversigt for Agenda puljen:
Orla orienterede. Der er allerede nu brugt flere Agendapulje-penge i 2009 end i 2008.
- Det skønnede merforbrug blev godkendt af styregruppen.
8. Behandling af ansøgninger til Agenda puljen:
Der var enighed i styregruppen om at behandle den sent indkomne ansøgning ”Et jordnært måltid”
(projektbeskrivelsen der blev udleveret på mødet er vedhæftet dagsordenen).
1) Et jordnært Måltid.
Evt. minimumskrav om deltagerantal blev diskuteret og der var divergerende holdninger.
Thorbjørn rejste debatten om deltagerantal.
Anna Sofie: Deltagerantal fx 10-12 stk. særdeles relevant.
Vivi: Vigtigt at vi kun støtter potentielle succeser.
Mikkel. Omtale i medierne er måske det vigtigste men afrapportering er påkrævet som
dokumentation. (1200 kr. er lavt ift. en ordentlig annoncering).
Thorbjørn: Få mennesker et uheldigt signal.
Leif: Foreslog et minimum på 10 deltagere.
Ingrid: Erfaring for at 40/50 personer normalt vil komme til den slags arrangementer.
Hans Jørgen: Mente at arrangementet med fordel kunne flyttes til madkultur ugen i uge 39, hvis
ansøger var villig til dette.
Godkendt:
Ansøgningen på i alt 8976,00 kr. blev godkendt. Evt. foreslå at arrangementet flyttes til uge 39,
hvis ansøger er villig til dette.
2) Indlægning af fjernvarme i Nyker Forsamlingshus.
Afslag:
Ansøgningen behandles ikke, da der normalt ikke ydes tilskud til bygningsforbedringer. Endvidere
indeholder projektet ingen formidling.
3) Foredrag om vejr og klima v/ Jesper Teilgaard.
- Foredraget tilbydes til alle øens lærere.
- Drøftelse om minimumsdeltagerantal, da øens lærere har svært ved at få fri til sådanne
arrangementer pga. de ekstra udgifter til vikarer.
Godkendt:
Ansøgningen på 12.000 kr. blev godkendt.
4) Braklægning.
Behandlingen blev udskudt til efteråret.
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5) Store solvarmeanlæg.
- Ang. effekten af annonceringer havde Mikkel gode erfaringer med at annoncere i Bornholms
Tidende.
Godkendt.
6)...
7)?
8)?
9) Møde om energibesparelser på svinebedrifter.
Godkendt.
Ansøgningen på 5000 kr. blev godkendt.
10) Formanden foreslog, at der blev afsat yderligere 10.000 kr. fra Agenda-puljen til småprojekter i
år.
Godkendt.
9. Evt.
- Hans Jørgen opfordrer T&M til at opgøre antallet af jordvarmetilladelser, som kan anvendes til en
form for statusbarometer.
Dette ville der blive kigget nærmere på i T&M.
- Knud Erik oplyste at der vil være fokus på formidling af energitiltag i anden uge af juni.
- Transplan: Ny opgørelse skal udarbejdes.
- Nyt energiprojekt i kommunen: Et forprojekt i B7 regi. Penge til gennemførsel af nye projekter.
10. Næste møde:
Mandag d. 28.09.09.
Husk kalender til næste møde. Der skal aftales nye mødedatoer.
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