Referat ved første møde i § 17, stk. 4 udvalg vedr. en miljø-, natur- og bæredygtighedspolitik

Ikke tilstede:
-

Frode Thorhauge (Repræsentant fra arbejdsgruppe i forbindelse med udarbejdelse af naturpolitik)
Marianne Eriksen (Repræsentant fra Erhvervsforening)
Heino Salling (Udpeget af Byrådet)
Centrovice

Præsentation
Gennemgået.

Valg af formand
Sebastian Nielsen blev valgt som formand.

Drøftelse af kommissorium og synspunkter om indholdet i det videre arbejde
Drøftet.
Udvalget foretog en brainstorm om indholdet i det videre arbejde med en Miljø-, Natur- og
Bæredygtighedspolitik.
Noter fra brainstorm, politikkens form:
-

Der bør være tale om en Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitik, der kan bruges af alle i kommunen:
både privatperson, institutioner, erhverv og kommunalt ansatte
Landsbypolitik for Kerteminde Kommune = 4 årig og så skal den fornyes og der indgår handleplaner
(= mere operationelt)
I Miljø-, Natur- og Bæredygtighedspolitikken kunne indgå fokusområder, der var overordnede for
kommunen og et fokusområde, som er borgernært
Politikken må ikke blive for teknisk
Politikken skal kunne bruges af alle (der skal være en retning for alle) også virksomhederne i
Kerteminde Kommune. Politikken skal gerne være kort og i punktform.

Noter fra brainstorm, indhold i politikken:
-

Bæredygtighed: Bruge ressourcer smart: minimere affald, købe smart ind, køre smart
Bæredygtighed: god samvittighed
Bæredygtighed: Genbruge og genanvende
Adgang til natur, indgår også i landsbypolitikken
Grundvand – sikre rent grundvand
Danmarks naturfredningsforening: Der findes rangliste over, hvor meget natur der er, politikken
kunne måske handle om at forbedre sig på ranglisten

-

Bæredygtighed: Sigte mod at aflevere en verden til børn og børnebørn som er mindst ligeså god som
den man selv har fået, herunder: ikke ødelægge klima
Robust natur
Elbiler: det skal være muligt at lade biler op. Kerteminde er den eneste kystby, som ikke har ladere.
Shelters: tager ud i naturen, hvor der er shelters
Der bruges mange Ressourcer på at ryde op i naturen
Affald som ressource: Politikken kunne godt indeholde ’øget genbrugsprocent’ for at være på
forkant.
Formidling

Medlemmerne i udvalget beder sekretær i udvalget, Christina Kjærgaard, om at sende udkast til Kerteminde
Kommunes Kultur-, Fritids- og Idrætspolitik til inspiration til udvalget.
Medlemmerne i udvalget er enige om, at man ønsker at supplere udvalget med et medlem fra
LandboUngdom.

Fokusområder
Medlemmerne i udvalget er enige om at lave en hjemmeopgave inden næste møde i udvalget.
Hjemmeopgaven består i en skitsering (5 linjer og evt. uddybende bilag) med hvert medlems synspunkter
om, hvad politikken bør indeholde. Resultatet af hjemmeopgaven sendes til sekretær i udvalget, Christina
Kjærgaard (cmk@kerteminde.dk), som samler alle inputs og vedhæfter dem dagsordenen til næste møde.
Resultatet af hjemmeopgaven skal sendes til Christina Kjærgaard senest en uge før næste møde i udvalget.
Resultatet af hjemmeopgaven drøftes ved næste møde i udvalget, hvor inputs gennemgås og prioriteres.
Først efter denne øvelse, udvælges fokusområder i politikken.
Brainstorm fra ovenstående punkt på dagsorden skal indgå i referatet fra mødet.
Christina Kjærgaard, sender dokumentet ’TILLID – decentral ledelse – centralt styring’ til medlemmerne i
udvalget.
Christina Kjærgaard sender desuden lignende politikker vedr. natur, miljø og bæredygtighed fra andre
kommuner til inspiration til udvalget.

Mødeplan i udvalget
Udvalget beder Christina Kjærgaard om at oprette en Doodle-afstemning for mødedato til næste møde i
udvalget. Forslag til datoer skal være i uge 41 eller 43.
Udvalget ønsker, at fremadrettede møder holdes kl. 19.00.

Kerteminde Kommunes hjemmeside

Medlemmerne af udvalget sender en kort tekst om dem selv til sekretær i udvalget, Christina Kjærgaard
(cmk@kerteminde.dk). Såfremt medlemmerne vil tillade et billede af dem selv til Kerteminde Kommunes
hjemmeside, sendes et billede sammen med teksten til Christina Kjærgaard.

Gå-hjem-møde og dialog vedr. Bæredygtige kommuner på Fyn hos Rambøll
Der er ikke ønske om fælles transport til Gå-hjem-møde og dialog vedr. Bæredygtige kommuner på Fyn hos
Rambøll.

Næste møde
Ved næste møde gennemgås inputs fra hjemmeopgaven og udvalget drøfter og prioriterer inputs.

