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Referat - Agenda 21 styregruppemøde 28.09.2009
Deltagere:
Afbud:

Thorbjørn Stenholm, Mikkel Høst, Hans Henrik Ipsen,
Rocio Jensen, Louise Lyng Bojesen, Vivi Granby (just.
ref.), Anna Sofie Poulsen (ref)
Leif Olsen, Steen Colberg, Cæsar Funch; Diana Michelsen;
Ingrid Kofod Larsen; Hans Jørgen Jensen.

Dagsorden:
0) Godkendelse dagsorden
1) "Spring ud i det" informationskampagne (Vivi)
2) Agenda 21 puljen / herunder ansøgninger + opdateret budget inkl. forventet forbrug af rest (Vivi)
3) Interne miljøambassadører/ satsning på energi (Anna Sofie/ Rocio)
4) Skoleprojekter/aktiviteter efteråret 2009 (Vivi)
5) Kort orientering om messe i Øksenhallen, 3-6 december (Vivi)
6) Økologi fremadrettet - debat
7) Forretningsorden
8) Opdateret - Agenda 21 handleplan
9) Diverse - bordet rundt
10) Fastlægge første mødedato i 2010
Bilag:
1) Kontrakt informationskampagne
2) Budget opdateret
3) Forretningsdagsorden
4) Opdateret handleplan
Vi gennemgik dagsordenen med henblik på gensidig orientering og erfaringsopsamling, men egentlige beslutninger blev udsat. Nyt møde indkaldes senere
i oktober.
Ad 1: Der blev orienteret om informationskampagnen der fra medio september til primo december som en kombination af TV-spot og artikler i Rytterknægten. Vivi orienterede om, at styregruppen for informationskampagnen i
sommer har godkendt kampagnen, som styregruppen så et udkast til på
Agenda 21-mødet i februar. Informationskampagnen er derfor igangsat i
august som aftalt, med knap halvdelen af udgifterne afholdt af Ag. 21 midlerne.
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Ad 2 og 4: I skolernes temauge (uge 39)er i samarbejde med skolenetværket
og Europe Direct afholdt hhv. besøg af Klimakaravanen og plakatkonkurrence. Aktiviteterne må betegnes som en succes. Erfaringer blev drøftet med
fremadrettet sigte. PR-indsats og opfølgning er især væsentlig.
Mikkel Høst fortalte om stigende interesse fra skolerne i oplæg, samt at han i
fællesskab med Ærø og Samsø er ved at udvikle et energibalancespil.
Thorbjørn Stenholm orienterede om, at der er etableret et netværk af 'klima'lærere på skolerne med Poul Ellehøj som tovholder. Det drøftedes hvordan netværket kan involveres i fremtidige aktiviteter rettet mod skolerne.
Ad 3: Rocio gennemgik oplægget til fremtidig energiledelse i kommunen.
Tanken er, at miljøambassadørordningen ændres, så fokus rettes på energibesparelser med henblik på, at kommunen opfylder sine visioner i henhold til
energistrategien og sine forpligtelser i henhold klimakommuneaftale ned DN
og kurveknækkeraftale med Elsparefonden. Derfor omlægges miljøambassadørordningen til energiledelse, hvor ledere og tekniske servicemedarbejdere
bliver nøglepersoner i indsatsen, i tæt samarbejde med energikonsulenterne.
Modellen tager afsæt i gode erfaringer fra Dagpasning distrikt Nord, hvor
systemet er kommet til at fungere meget fint og har styrket miljøindsatsen.
Mødedeltagerne fandt forslaget godt og handlingsorienteret. Oplægget sendes
ud med referatet. Punktet udsættes til førstkommende møde.
Ad 5: Messen er bl.a. for klimakommuner og arrangeres af DN. BRK deltager med en stand sammen med Samsø og Ærø. Vi håber at lære af de øvrige
deltagende kommuner og komme hjem med masser af inspiration. Materialet
der formidles koordineres med Business Center Bornholm og de øvrige to
øer.
Ad 6: Indsatsen afventer, at andre tiltag gennemføres bl.a. madordninger for
dagtilbudsområdet.
Ad 7: Forretningsorden er udsendt. Udkastet blev gennemgået. Mikkel Høst
gav udtryk for at en større fleksibilitet i beslutningstagningen via skriftlige
beslutninger ville smidiggøre arbejdet. Det kan også være en fordel at fastlægge hvornår styregruppen er beslutningsdygtig, sådan som der lægges op til.
Thorbjørn Stenholm synes det er fint at der lægges op til større fleksibilitet
via skriftlige beslutninger,men der skal være en max. grænse for bevillinger
der kan besluttes skriftligt. Punktet udsættes til førstkommende møde.
Ad 8: Agenda-handleplan. Det forventes, at der senere kommer indspil
til handlinger i 2010, lige nu står klima-topmødet for døren..
Ad 9: Kommende samarbejdsprojekter i form af udadrettede og borgerrettede aktiviteter blev drøftet, bl.a. omkring messer. Det drøftedes om en indsats
for cykler kunne være et kommende indsatsområde, evt. sammen med sund-

Side 3/3

hedsportalen - f.eks. tag cyklen og tab dig, og spar på energien. Rocio mindede om, at der var en kilde til inspiration for fremtidige arrangementer i opsamlingen fra klimatopmødet på Bornholm. Thorbjørn Stenholm bragte på
bane, at der var en vis træthed i forhold til flere klimamøder og oplæg - folk
efterlyser opfølgning og handling.
Ad 10: Der indbydes til et kort møde d. 9. oktober 2009 kl. 12.30, hvor der
især håbes på stillingtagen til den foreslåede ændring af miljøambassadørordningen. Mødet finder sted i Tejn, da alle mødelokaler er optaget på Ullasvej
pga. valg til Ældrerådet.
Næste møde i den samlede styregruppe er foreløbig sat til tirsdag den 2. februar 2010 med forbehold for ændringer, hvis det kommer på tværs af politiske møder.

