Referat af møde i § 17, stk. 4 udvalget vedr. udarbejdelse af miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik den 5. december 2018
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• Joakim Krenz (Kerteminde Forsyning)
• Frode Thorhauge (Arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af
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Naturpolitik)
• Mogens Ribo (Grønt Råd)
• Peder Hansen (Centrovice)
• Niels Hørby (Udpeget af Byrådet)
• Michael Gammelgaard (formand for udvalget)
Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt.
Vision for politikken samt forberedelse til mødet den 18. december
Der skal udarbejdes en vision for hvert tema (miljø, natur og bæredygtighed)
i politikken. Efterfølgende skal der udarbejdes en vision for hele miljø-, naturog bæredygtighedspolitikken.
På mødet blev udarbejdet forslag til vision for miljø og bæredygtighed. Forslagene er:
•
•

Miljø: Kerteminde Kommune vil sikre, at enhver borger vil opleve et
stadigt renere miljø.
Bæredygtighed: Kerteminde Kommune vil til stadighed øge andelen af bæredygtige løsninger. De fodspor vi sætter skal gavne i nutiden og sikre generationer i fremtiden.

Ved mødet i udvalget den 19. november 2018 blev der udarbejdet forslag til
vision for natur. Forslaget er:
•

Natur: Kerteminde Kommune vil sikre at både nuværende og kommende borgere skal have mulighed for at opleve en rig, varieret og
mangfoldig natur.

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på www.kerteminde.dk

Dokumentnr.
D2018-135899

Som hjemmeopgave arbejder medlemmerne af udvalget videre med de tre
forslag til visioner. Medlemmerne sender deres bud på visioner til Christina
Kjærgaard (cmk@kerteminde.dk) senest tre dage inden næste møde i udvalget, som holdes den 18. december.
Der skal holdes workshop for hvert tema i § 17, stk. 4 udvalget, hvor overskrifterne for indholdet i temaerne kommer frem, ligesom der har været gjort
i forhold til temaet vedr. natur. Til hvert tema nedsættes en arbejdsgruppe.
Medlemmerne i udvalget har som hjemmeopgave at melde ind til Christina
Kjærgaard (cmk@kerteminde.dk), hvilket tema, og dermed arbejdsgruppe,
man vil deltage i.
Eventuelt
•

•
•
•

Der blev aftalt en mødefrekvens i § 17, stk. 4 udvalget vedr. udarbejdelse af miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik. Der skal holdes
et møde hver måned i § 17, stk. 4 udvalget. Christina Kjærgaard
sender en Doodleafstemning for de tre første møder i det nye år
(dvs. mødet i januar, februar og marts).
De arbejdsgrupper, der nedsættes for hvert tema, aftaler selv mødefrekvens.
Udvalget efterspørger en deltager fra Enhedslisten.
Udvalget ønsker at få tilsendt Kerteminde Kommunes planstrategi.
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