Referat fra tur og mødet i udvalget den 11. juni 2019
Mødet er afhold på Lindø Port of Odense.
Tlf. 65 15 14 67

Først en kort præsentation af LPO ved Thomas Lukasiewicz:
LPO er Danmarks 3. største havn med 6,4 mio m2 indenfor havneområdet,
og består af tre terminaler: city – Odins bro og det gamle Odense havn, syd
– det gamle Lindø og Nord – den nye terminal, der ventes færdigbygget i
efteråret 2020.
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Sagsnr.

LPO udvider mod syd, her hæves terrænet så det er muligt at lave en arealudvidelse på op mod 1 mio m2. Terrænet hæves med jordopfyld fra andre
byggerier. Ved at benytte jord fra andre byggerier fremfor at pumpe sand fra
havet opnås både en økonomisk og miljømæssig gevinst.

S2019-4735

Dokumentnr.
D2019-60779

Havnen giver direkte og indirekte ca. 6500 arbejdspladser. De 2500 arbejder
på arealet ved Lindø.
Thomas fortæller om hvordan man har været nødt til at flytte en sø fra selve
havneområdet, og hvordan man i den sammenhæng har bygget en ny sø
udenfor selve området.
Udvalget bliver vist rundt på området, det giver et fint indtryk af de store
arealer, vi besøger den nye terminal nord og den nye sø udenfor selve området.
LPO er en meget stor og vigtig brik i forhold til kommunens når man taler
miljø og bæredygtighed.
LPO arbejder løbende med at spare på energien.
Efter rundvisningen fortsættes med det ordinære møde i udvalget. Referat
følger herunder.
Referat af møde:

1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Godkendt
2. Borgermøde i efteråret 2019.
Ifølge udvalgets handlingsplan skal der være et borgermøde i efteråret.
Det skal planlægges hvornår, hvordan og hvad skal der ske. – og
hvad der mangler i grupperne for at være klar til borgermødet.
Der var på mødet en kort drøftelse af hvad der skal præsenteres.
Der er enighed i gruppen om, at det er de generelle målsætninger,
og de til præsentationen skal være meget klart formuleret.
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På mødet blev det kort drøftet hvordan man skaber opmærksomhed omkring et borgermøde, der blev nedsat en arbejdsgruppe til
endelig planlægning af mødet. Niels, Hans og Michael står for den
endelige planlægning i forhold til borgermødet. (formen og hvad
der skal være på plads for at lave et borgermøde)
Gruppens ønske i forhold til mødet er nye input eller mangler i forhold til det allerede udførte arbejde.
Det er Ikke så meget retningen - den ligger fast, med mindre der er
noget helt grundlæggende.
3. Præsentation ved Arbejdsgrupperne.  Arbejdsgrupperne præsenterer deres arbejde og opsummerer hvad der mangler, og gerne en
tidsplan mod det endelige produkt.
Målsætning er klar for miljø er klar, gruppen søger inspiration til
mission og vision.
For grupperne bæredygtighed og natur er mission og vision næsten
klar – rundsendes i gruppen efter mødet.
4. Synlighed af udvalgets arbejde, efterbehandling af oplæg for Økonomiudvalget den 15. maj.
Her skal Rikke hjælpe, og samtidig har ØU kommenteret, at det skal
være meget konkret hvad §17 udvalget afleverer. Arbejdet i udvalget skal vise en klar retning for miljø, natur og bæredygtighed i
kommunen.
ØU positiv overfor at politikken er delt i 3.
5. Eventuelt
- Datoer for efterårets møder er: 13. august, 10. september og 8. oktober.
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