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1. Godkendelse af referat og dagsorden.
Godkendt.

www.kerteminde.dk

07. maj 2019

2. Præsentation ved Arbejdsgrupperne.



Arbejdsgrupperne præsenterer deres arbejde og beslutter hvad der
skal arbejdes med frem mod næste møde.
Miljø har ikke haft møde. Natur har haft møde, primært finpudset
det eksisterende værk. Skal der fortsættes med separate grupper?
Oplæg drøftes – der opnås enighed om at fortsætte arbejdet i de
nuværende grupper, og i oplæg til ØU gøre klart om der kommer 3
politikker eller en samlet.
Der arbejdes videre med de nuværende grupper, bæredygtighed
bliver overordnet, med natur og miljø som underliggende politikker
Miljø næste møde den 20/5 kl. 19 ved Kerteminde Forsyning.
Natur næste møde 9 maj.
Bæredygtighed -

3. Synlighed af udvalgets arbejde/oplæg til Økonomiudvalget den 15. maj



Papir til Økonomiudvalget.
Der er lavet et udkast til det materiale der skal præsenteres for ØU.
Formen bliver som en A4 folder.
Forside skal være procesplan, side 2 udvalgets arbejde beskrives,
side 3 organiseringen i arbejdsgrupper i skemaform og endelig side
4 uddrag fra kommissorium.
På mødet præsenteres udkastet til bæredygtighedsrådet desuden.
Der er enighed om at formen som skal benyttes i den videre proces,
skal opbygges med klare målsætninger og handlinger, som det
skema der er præsenteret.

4. Eventuelt



Status på DK2020
Der er svar fra Realdania, Kerteminde Kommune er ikke inviteret til
at deltage. Der var 31 kommuner der havde ansøgt, 20 deltagere er
udvalgt.
Der er kommet tilbagemeldinger både fra Kerteminde Forsyning og
NEF om deltagelse i registreringen af hvor kommunen står nu.

Se Kerteminde Kommunes retningslinjer for registrering af personoplysninger på www.kerteminde.dk
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Kerteminde Kommune vil følge projektet på sidelinjen.
Næste møde den 11/6 hvor det forsøges at arrangere virksomhedsbesøg.
- Doodle møder midt i august, sept. og okt.
I uge 24 er der folkemøde på Bornholm, hvor der specielt sættes
fokus på verdensmålene.
23-25 maj er der Naturmøde i Hirtshals.
Drøftelse af solcelleparker i Kerteminde Kommune.
I forbindelse med mødet i Økonomiudvalget bliver der lavet en
pressemeddelelse som sendes ud.
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