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NOTAT
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Referat § 17, stk. 4 vedr. udarbejdelse af en Miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik

1. Godkendelse af referat og dagsorden
Godkendt.
2. Præsentation ved arbejdsgrupperne
Arbejdsgrupperne præsenterede deres arbejde.
Udvalget er enige om, at alle inputs er velkomne nu. Der sorteres i
inputs på et senere tidspunkt i processen.
Der inviteres ikke eksterne parter med ved de næste møder. Arbejdsgrupperne har mulighed for at henvende sig til administrationen, hvis der er behov for viden.
Arbejdsgrupperne mødes på følgende tidspunkter:
• Natur: den 11. marts kl. 19.00 hos Mogens Petersen.
• Miljø: den 4. marts kl. 19.00 i Kohaven 12.
• Bæredygtighed: den 4 marts kl. 18.00 på Kerteminde Rådhus.
3. Synliggørelse af udvalgets arbejde
Så snart udvalget har noget konkret (nogle konkrete initiativer/tiltag),
i forbindelse med udarbejdelsen af politikken, skal der kommunikeres. Udgangspunktet vil være en form for kommunikation i forbindelse med udvalgets præsentation ved Økonomiudvalgsmødet i maj
(den 15. maj).
Der blev desuden udarbejdet et opslag til Kerteminde Kommunes
Facebookside på mødet.
4. Drøftelse om booking af Sebastian Mernild
Udvalget ønsker at invitere til et større arrangement, hvor udvalgets
foreløbige arbejde præsenteres. Arrangementet vil skulle finde sted i
august. Det er ikke fastlagt, hvilken ekstern oplægsholder, der skal
inviteres. Udvalget arbejder videre med at planlægge arrangementet.

5. Eventuelt
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Søren Bay blev introduceret som den nye sekretær i udvalget.
Michael Gammelgaard har lavet en aftale med chefjurist,
Leif Hansen, om at udvalget kan deltage ved Økonomiudvalgsmødet den 15. maj, hvor tre personer fra § 17, stk. 4
udvalget vedr. udarbejdelse af en miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik skal introducere udvalgets arbejde. Der skal
udvælges tre personer i udvalget og der skal indkaldes til et
planlægningsmøde inden introduktionen i Økonomiudvalget.
Ved næste møde i udvalget, den 18. marts, udvælges tre
repræsentanter fra udvalget.
Udvalget beder om, at der bliver udsendt en ny Doodleafstemning for de 3 næste møder
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