Referat fra mødet i udvalget den 18. december

Ledelsessekretariat
Hans Schacksvej 4

1. Godkendelse af referat og dagsorden

5300 Kerteminde
Tlf. 65151163

Godkendt.
2. Oplæg ved Klimachef i Middelfart Kommune, Morten Westergaard
Morten Westergaard orienterede. Mortens oplæg er vedlagt som bilag til referatet.
3. Arbejdsgrupper
Arbejdsgrupperne blev inddelt:
Bæredygtighed:
 Michael Gammelgaard
 Marianne Eriksen
 Frode Thorhauge
Natur:
 Mogens Ribo
 Steen Lauritsen
 Frederik Grubbe
 Hans Luunbjerg
Miljø:
 Ejnar Rath
 Niels Hørby
 Peder Hansen
 Joakim Krenz
 Anders Sunke
Inden næste møde i § 17, stk. 4 udvalget mødes arbejdsgrupper og
arbejder med vision og mission for de enkelte temaer.
Mødedatoer og tidspunkt for møder i arbejdsgrupperne skal meldes
ud til hele udvalget, således det er muligt for alle medlemmer af §
17, stk. 4 udvalget at deltage i arbejdsgruppemøderne. Derfor melder arbejdsgrupperne deres mødedato og tidspunkt ind til Christina
Kjærgaard (cmk@kerteminde.dk), som orienterer alle udvalgsmedlemmerne.
4. Vision for de tre temaer i politikken
’Bæredygtighed’ er udvalgt som det overordnede tema for miljø-, natur- og bæredygtighedspolitikken. Under temaet ’bæredygtighed’
indgår miljø og natur.
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Der er således udarbejdet en overordnet vision for miljø-, natur- og
bæredygtighedspolitikken. Visionen lyder:
Kerteminde – en bæredygtig kommune
Arbejdsgruppen for henholdsvis miljø og natur arbejder videre med
de visioner, der blev udarbejdet ved mødet i udvalget den 5. december:



Miljø: Kerteminde Kommune vil sikre, at enhver borger vil
opleve et stadigt renere miljø.
Natur: Kerteminde Kommune vil sikre at både nuværende
og kommende borgere skal have mulighed for at opleve en
rig, varieret og mangfoldig natur.

5. Eventuelt
Formanden for udvalget, Michael Gammelgaard, udarbejder en procesplan for udarbejdelse af en miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik, som bringes med ved næste møde i udvalget.
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