Referat fra mødet den 13. august 2019
Mødested: Byrådssalen i Kerteminde kl. 19
0
- Ny sekretær Christopher bliver præsenteret.
Gruppen er på vej frem mod et skifte, hvor der ikke længere skal skrives nyt
men samles og struktureres.

Tlf. 65 15 14 67

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
- Ok med tilføjelse af punkt 0
Enighed om at det var et godt møde i juni, det var en god lokation for mødet
gode diskussioner. Formidlingen efter mødet var godt, der arbejdes videre
med at invitere en journalist med.

13. august 2019

Heidi K. inviteres til at deltage i september.
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Et muligt sted at besøge på mødet i oktober kunne være NEF, hvor Elbiler,
el-infrastruktur, målere ”smart grid” mm. kunne diskuteres.

2. Præsentation ved Arbejdsgrupperne.
Arbejdsgrupperne præsenterer deres arbejde siden sidste møde, og opsummerer hvad der mangler, gerne med en tidsplan for det endelige produkt.
- Der har ikke været holdt møder over sommeren
Er grupperne nået så langt at der kan skrives sammen?

-

-

Der mangler lidt ved natur, men gruppen nærmer sig et punkt hvor
man kan gå videre mod et samlet dokument.
Miljø kommer ikke meget længere på nuværende tidspunkt, der
mangler noget konkret – en vurdering om hvad der mangler, samt
strukturering ønskes.
Klimapåvirkning bør behandles i alle grupper
Bæredygtighedsgruppen kigger på det der er skrevet om klima nu,
og udvælger eventuelle områder der skal beskrives yderligere.

Christopher laver et udkast til skabelonen som understøtter de enkelte gruppes videre arbejde med færdiggørelse af en politik.
Der arbejdes fortsat med en overordnet politik med tre separate spor.
Naturgruppen – hvordan arbejdes der i forvaltningen. Gruppen tager kontakt
til administrationen for et møde.

3. Borgermøde i efteråret 2019.



Arbejdsgruppen – placering og tidspunkt.
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Hvilket produkt skal være klart inden mødet? Og i hvilket format.

Hvordan skal der inviteres til mødet?
- Der er et borgermøde i handlingsplanen, dels for at modtage input dels for
at præsentere hvad der er lavet.
Skal det holdes og hvordan?
Der er enighed om at prøve en anden model end borgermøde.
I forbindelse med møder kunne det være en mulighed at invitere journalister
så informationen kunne være gennem den lokale hjemmeside, ugeavisen
eller Fyens.dk eller radioen.


4. Eventuelt
- Planlægning af møder i grupperne.
Bilag til videre behandling er sendt på mail fra Søren den 14. juni
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