Referat af møde i § 17 stk. 4 udvalg vedr. en miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik den 24. oktober 2018.

Ledelsessekretariat
Hans Schacksvej 4

Ikke tilstede:
• Joakim Krenz, Kerteminde Forsyning
• Anders Sunke, Erhvervsforening
• Sebastian Nielsen, Byrådsmedlem
• Heino Salling, udpeget af byrådet
• Niels Hørby, udpeget af byrådet

5300 Kerteminde

Til stede:
• Frode Thorhauge, Arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af
Naturpolitik
• Steen Lauritsen, Arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af
Naturpolitik
• Mogens Ribo Petersen, Grønt Råd
• Ejnar Zacho Rath, Landsbyråd
• Marianne Eriksen, Erhvervsforening
• Peder Højte Hansen, Centrovice
• Hans Luunbjerg, Byrådsmedlem
• Martin Søholm, Embedsmand fra naturteamet
• Søren Bay, Embedsmand fra naturteamet
• Lars Lindbøg, Embedsmand fra miljøteamet
• Christina Kjærgaard, sekretær for udvalget

26. oktober 2018

Præsentation
Gennemgået.
Valg af stedfortrædende formand
Hans Luunbjerg blev valgt som mødeleder.
Opsamling på ’Gå-hjem-møde og dialog vedr. Bæredygtige kommuner
på Fyn hos Rambøll’
Drøftet.
De medlemmer, der deltog ved mødet, er enige om, at indholdet ikke er
relevant for det videre arbejde i udvalget i forbindelse med udarbejdelse af
en miljø- natur- og bæredygtighedspolitik.
Indhold i en miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik
Udvalgsmedlemmerne præsenterede deres inputs til indhold i en miljø-,
natur- og bæredygtighedspolitik. De temaer, hvor der er sammenfald er:
-

Natur
Energi
Infrastruktur
Formidling

Der fastsættes ingen endelige temaer for politikken, men det besluttes, at
der arbejdes videre med et tema vedr. natur ved næste møde i udvalget.
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Politikkens form
Udvalget drøftede formen på en miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik med
udgangspunkt i Kerteminde Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik.
Miljø-, natur- og bæredygtighedspolitikken skal være handlingsorienteret og
operationel. Der skal indsættes konkrete initiativer i politikken. Politikkens
form drøftes ved næste møde i udvalget, hvor udvalgsmedlemmerne har
forberedt inputs til politikkens form.
Næste møde
Udvalget beder Christina Kjærgaard om at oprette en Doodle-afstemning for
mødedato til næste møde i udvalget. Forslag til datoer skal være medio november.
Følgende indhold skal indgå på dagsordenen ved næste møde:
- Søren Bay og Martin Søholm præsenterer inputs fra Kickoff møde i
forbindelse med udarbejdelse af Naturpolitik (Præsentation fra Kickoff møde er vedlagt referatet)
- Workshop, hvor der arbejdes med inputs i forhold til ’Natur’, som er
udpeget som tema i miljø-, natur- og bæredygtighedspolitikken. Som
hjemmeopgave til næste møde forbereder udvalgsmedlemmerne
inputs til temaet vedr. natur. Ved workshoppen vil der også være
mulighed for at forberede inputs.
- Drøftelse i forbindelse med vision for politikken. Som hjemmeopgave forberedes inputs til vision for politikken.
- Drøftelse vedr. politikkens form og formidling. Som hjemmeopgave
forberedes overvejelser omkring politikkens form og formidling.
Eventuelt
- Ved mødet i udvalget den 13. september 2018 blev det besluttet, at
udvalget skal suppleres med et medlem fra LandboUngdom. Udvalget beder om status på repræsentation fra LandboUngdom. Administrationen forsøger fortsat at få kontakt med LandboUngdom.
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