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MØDEREFERAT

Emne: Referat Grønt Råds Møde den 11. februar 2016

Mødedato: 11. februar 2016 Kl.: 16:30

Mødedeltagere:
Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone
Aalekjær (Friluftsrådet), Torsten Brændmose
(Gefion), Dorte Monggaard Linder (DN).

Fraværende: Ralf Kristensen (Friluftsrådet) ), Kim Søderlund (Naturstyrelsen); Maria Astrup 
Skov

Referent: Tove Grønborg

Referat til:
Birgitte Ramussen (Havdruplisten), Egon Petersen (SF), Jens Garde (DN), Lone
Aalekjær (Friluftsrådet), Kim Søderlund (Naturstyrelsen), Torsten Brændmose
(Gefion), Naima Simring (V), Marianne Svane (SF), Dorte Monggaard Linder
(DN), Ralf Kristensen (Friluftsrådet), Sven Erik Olsen (Gefion).

Dato.: 11. februar 2016
Journalnr.: 
00.22.04-A00-
506-15

Dagsorden:

1. Orientering omkring det nye regnvandsbassin i Havdrup, ved Tykmosevej og Hovedgaden v. 
Søren B. Hansen, Klar Forsyning.

2. Gennemgang af hvilke tiltag i Planstrategi 2015, Den Grønne Dagsorden, der vil berøre Grønt 
Råd. (jvf. sidste møde), med henblik på ajourføring af plan- og projektlisten.

3. Kampagne om Giftfri Have/By, sammen med vandværkerne.
4. Grønt Råds tur til Selsmosen i Tåstrup 
5. Drøftelse af om vi skal gentage vores Havdrup tur i en anden landsby/område i kommunen, og i 

givet fald hvilken?
6. Orientering fra Solrød Kommune
7. Evt.

Referat:

Ad. 1.
Søren B. Hansen havde meldt afbud til mødet, da han synes der endnu var for mange uafklarede ting i 
forhold til bassinet.

Tove Grønborg havde taget tegningerne af bassinet med og Søren havde bedt om, at der på mødet 
blev lagt op til at Grønt Råd kunne komme med gode ideer ift. bassinets omgivelser.

Umiddelbart ville rådet gerne indstille, at området ikke bliver lukket af. Medlemmerne overvejer om de 
ellers har nogle ideer eller kommentarer. Tove bad om en hurtig tilbagemelding, da der er kort tid til 
anlægget går i gang.

Ad. 2.

Egon Petersen havde udtrukket en liste over de emner i planstrategien, han mener Grønt Råd kan 
bidrage til. Listen blev uddelt på mødet sammen med en kopi af de høringssvar, der er afgivet i 
forbindelse med offentliggørelsen af strategien.
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Det blev aftalt at alle ser på listen. Rådet ønsker listen indarbejdet i den statusliste, der allerede er 
udarbejdet over hvilke opgaver, Grønt Råd vil blive præsenteret for i 2016..

Ad. 3. 

På baggrund af drøftelserne på sidste møde om projekt giftfri by, har Jens Garde og Egon Petersen 
sendt et brev ud til vandværkerne i kommunen og spurgt om de vil være interesseret i et samarbejde 
om en kampagne om giftfri haver og giftfri kommune. Kopi af brevet blev omdelt på mødet. Der er 
kommet positiv tilbagemelding fra Solrød Vandværk a.m.b.a.

Grønt Råd ønsker at stille op til kommunens og strandrenselaugets kompostdag, hvor de gerne vil 
fortælle om kampagnen og uddele foldere.

Tove Grønborg oplyste om, at der er aftalt en foreløbig dato for kompostdagen den 3. april 2016 
(bemærk den er ændret siden mødet). Egon Petersen spurgte til, om vi nu havde sørget for at 
koordinere med Greve MiljøCenter, så vi ikke ramte samme dag som de deler kompost ud. Tove 
Grønborg oplyste, at det ikke var koordineret endnu. Egon Petersen havde talt med Jacob Egede om 
deres kompostdag fordi Grønt Råd også gerne vil deltage i den, men der var ikke fastsat en dato endnu 
– og Jacob Egede kunne heller ikke på stående fod sige om Grønt Råd kunne deltage. Egon tager 
kontakt til dem igen.

Grønt Råd ønsker kommunens hjælp til opsætning og tryk af foldere. Jens Garde og Egon Petersen vil 
udarbejde et idéoplæg. Birgitte Rasmussen spurgte om Marie Førby (praktikant og 
studentermedarbejder i Teknik og Miljø) ikke kunne hjælpe. Tove Grønborg lovede at undersøge dette 
og melde hurtigt tilbage.

Grønt Råd spurgte også, om kommunen kunne sponsorere trøjer og evt. kasket med tryk (Grønt Råd) 
på?
Tove Grønborg lovede at undersøge dette og komme med en hurtig tilbagemelding.

Grønt Råd ville gerne have arrangementet annonceret på kommunens hjemmeside. Tove Grønborg 
kunne ikke se, at der skulle være noget i vejen for det.

Det blev foreslået, at der kunne tages kontakt til Det grønne hus i Køge og evt. haveforeningen for 
ideer/deltagelse i kampagnen.

Det blev drøftet hvor der kunne være plads til at stille op så bilerne stadig kunne komme ind og ud fra 
pladsen med kompost. Da der nogle gange er kø, drøftedes en evt. opstilling langs vejen på p-pladsen 
til køreteknisk institut.

Ad. 4. 

Egon Petersen foreslog at turen til Selsmosen i Tåstrup blev arrangeret i maj/juni. Egon Petersen har 
haft kontakt til folkene derinde igen – og de vil stadig gerne vise rundt og fortælle om ideerne bag 
projektet. Egon havde også talt med ”going green” i Tåstrup. De ville også meget gerne fortælle om 
deres projekt. Det blev aftalt at Egon arrangerer en onsdag eller torsdag eftermiddag.

Ad. 5.

Egon Petersen spurgte, om der var stemning for en tur, a la den i Havdrup, et andet sted i kommunen. 
Dorte Monggaard Linder foreslog, at det blev Solrød Landsby, da hun synes der er mange smukke 
steder og interessante ting at tale om der. F.eks. kunne gravhøjene gøres lettere tilgængelige. 
Landsbylauget har netop også skrevet i avisen, at de gerne vil have byen gjort smukkere. Egon taler 
med Landsbylauget om de er interesserede. Borgmesterens kalender skal tjekkes for en dato til 
arrangementet efter sommerferien engang.

Ad. 6. 
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Nye vandløbsregulativer
Tove Grønborg beklagede, at arbejdet med vandløbsregulativer trækker ud, men datagrundlaget er ikke 
godt nok på alle strækninger. Der hvor det er nabokommunerne, der står for data, kan vi ikke bare 
bestemme, at der skal indhentes nye. Men der er drøftelser i gang og arbejdet går – bare lidt 
langsommere end forventet.

Ny kommuneplan
Det blev oplyst at kommunens arbejde med ny kommuneplan er lige ved at gå i gang. Dog er proces- 
og tidsplan ikke udarbejdet endnu. Arbejdet indebærer blandt andet ændringer af den gamle plan i 
overensstemmelse med de ting, der er arbejdet med i planstrategien og de indkomne høringssvar. Der 
er taget beslutning om at planarbejdet kommer til at foregå på en digital platform.

Ad. 7. 

På sidste møde blev det drøftet om der kunne ske yderligere sortering af affald ved Idrætscentrene i 
kommunen. Torben Forskov og Lotte Kjær havde lovet at tale med Ejendomscentret om sagen, Grønt 
Råd efterlyser en tilbagemelding.

Lone Aalekjær fortalte, at hun havde talt med Ralf Kristensen, han havde dels meldt afbud til dagens 
møde og dels oplyst, at han blev nødt til at trække sig helt fra Grønt Råd pga. sygdom. Ralf har 
efterfølgende skrevet til Tove Grønborg, at ham stopper i Grønt Råd. Det medfører, at der skal findes 
en ny suppleant fra Friluftsrådet.

Dorte Monggaard Linder spurgte, om der var støjsvag asfalt på den ny motorvej i kommunen. Tove 
Grønborg oplyste, at det mente hun der var, men lovede at spørge vejafdelingen. Vejafdelingen har 
efterfølgende oplyst, at det er en støjdæmpende asfalt, der er lagt på de nye baner.

Lone Aalekær undrede sig over Bane Danmarks afledning af vand vest for pæledækket ved 
Møllebækken. Hun oplyste, at der var gravet i stien for at lede vandet ind på deres sommerfold til 
hestene. Tove Grønborg lovede at undersøge, men oplyste at det i hvert fald ikke er noget der er givet 
tilladelse til, hverken i anlægsfasen eller permanent. Lone Aalekær har efterfølgende sendt billeder fra 
området. Tove Grønborg følger op

Egon Petersen foreslog, at Grønt Råd skriver et brev til Byrådet om at være fossilfri kommune. Det blev 
aftalt at Egon Petersen laver et udkast og rundsender. Brevet er efterfølgende kommet til kommunen.

Tak for mad og for et godt møde !

Næste møde i Grønt Råd er torsdag den 12. maj 2016 kl. 16:30.


