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Referat:
1. Orientering fra formanden
Søren Enemark orienterede om en spændende konference han har deltaget i hos Niras omkring
Verdensmålene, hvor bl.a. kommunaldirektøren fra Gladsaxe Kommune havde holdt et
inspirerende oplæg. Vi kunne overveje, at invitere ham til Grønt Råd for at høre om deres arbejde
med Verdensmålene.
Jørgen Boelskov orienterede også om, at der mandag den 11. februar 2019 er et arrangement i
Præstegården om Verdensmålene arrangeret af Det Konservative Folkeparti, Radiale og
Socialdemokratiet.
2. Rådets virke og formål
Lise-Lotte Schmidt Kallesoe ønskede en drøftelse af Grønt Råds virke og formål. Hun ønskede en
drøftelse af, hvordan Rådet kunne blive mere aktivt og være med til at skabe reelle forandringer i
lokalsamfundet. Da dette er baggrunden for hendes egen deltagelse i rådet, havde hun brug for en
afklaring af dette.
Nogle medlemmer mente, at det mest realistiske er, at de konkrete initiativer foregår i de
foreninger, som de forskellige repræsenterer. Flere medlemmer deltog primært i Rådet for at blive
informeret om kommunens arbejde, en viden de så kunne bringe videre til baglandet. Niels
Egeberg fortalte, at de har en aktiv lokalafdeling af Friluftsrådet og at han repræsenterer syv
kommuner. Der er meget stor forskel på aktiviteterne rundt omkring i kommunerne. Han fortalte
om nogle konkrete initiativer i Høje Tåstrup, som Friluftsrådet har bidraget med.
Søren Enemark opfordrede til, at hvis man havde gode ideer til aktiviteter, kan vi tage dem op til
drøftelse i Rådet. Carsten Pedersen kvitterede med, at det var en god ide, at tage ideer op og
støtter en mere aktiv indsats.
Ghita fortalte at punktet om den kommende affaldsplan er et eksempel på, at rådet bliver
inddraget inden den bliver politisk behandlet og på den måde inddrage input fra rådet.
Generelt var holdningen, at der sagens kan være plads til både orientering og igangsættelse af
konkrete initiativer.
3. Forslag om etablering af en pulje, hvor borgere og foreninger søger penge til miljøaktiviteter
Lise-Lotte Schmidt Kallesoe forslog oprettelse af en pulje, som lokale grupper kan søge til
miljøinitiativer og derved sætte gang i konkrete initiativer.
Søren Enemark fortalte, om at man politisk arbejder på at nedsætte en støjpulje, som borgere kan
søge til støjreducerende foranstaltninger.
Carsten fortalte, at man for over 12 år siden har haft en miljøpulje på 125.000 kr. Men dengang var
det svært at få pengene afsat. Men i dag kunne situationen muligvis være anderledes, da det er
nemmere at sprede budskaber via facebook mm. Søren pointerede, at selvom at vi i kommunen
ikke har afsat en miljøpulje, så kan det stadig være muligt at modtage midler, hvis man søger til
konkrete initiativer. Det var enighed om, at det er vigtigt, at initiativerne kommer fra de frivillige
selv og ikke opfattes som, at kommunen presser noget ned over hovedet på dem. Lise-Lotte mente
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dog, at det kunne give værdi for frivillige at se, at kommunen har vilje til at støtte op omkring
miljøaktiviteter ved at etablere en pulje, som de kunne søge.
4. Forslag om samarbejde med en lokal forening, som indsamler mad
Lise-Lotte Schmidt Kallesoe orienterede om et initiativ på facebook, som en forening har oprettet
med det formål at stoppe madspild. Hun forslog, at man i Rådet startede noget lignende. Ex. kunne
der indsamles mad som kunne bruges i madkundskab på Glostrup Skole.
Flere var dog ikke sikre på, at man måtte samle mad ind, som skulle bruges af skolebørn.
Søren Enemark appellerede til, at alle overvejer mulige initiativer, som vi kan tage op igen. Niels
Egeberg forslog, at Lise- Lotte tog teten og igangsatte et initiativ om madspild. Herefter kan de
enkelte medlemmer gå tilbage til deres foreningerne og afklare om det har interesse at være med.

5. Opstart af den kommende Affaldsplan
Miljø ønsker input fra Grønt Råd til opstart af den kommende affaldsplan. Der var oplæg fra Jens
Jakobsen og Janne Foghmar fra Miljø.
Janne fortalte om de nye krav fra EU og nationalt hold om øget forebyggelse og genanvendelse.
Herudover fortalte hun om verdensmålene og særligt nr. 12 ”Ansvarlig forbrug og produktion”, som
indeholder mål om affaldsforebyggelse, genanvendelse samt et mål om, at det indsamlede affald
skal have en højere kvalitet.
Jens fortalte om tidsplan og temaer for affaldsplanen. Herudover introducerede han forslag til nye
landsdækkende piktogrammer, som Vestforbrænding indfører løbende og opfordrer til, at vi som
kommune går med. (Se vedhæftede oversigt)
Jens viste forskellige grafer over udviklingen i genanvendelse af affald i Glostrup samt hvor Glostrup
som kommune ligger i forhold til andre. Vi er oppe på 38 %, hvor målet er 50 % i 2022. De
kommuner som er kommet op på de 50 % allerede, har indført indsamling af madaffald. Hvis vi
indfører indsamling af madaffald vil vi sandsynligvis øge genanvendelsen med op til 12 % og vi vil
derfor nå op på de 50%. Herudover vil man muligvis kunne øge genanvendelsen med ca. 1 % ved
papindsamling ved villaer. Indsamling af tøj og tekstiler er estimeret til at kunne bidrage med 0,5%.
Grønt råds input/kommentar til planen:
•
•
•
•
•

Tydelig kommunikation om, hvad det nytter at genanvende de enkelte materialer.
Tydelig kommunikation om, at skraldebilen ikke tømmer det hele op i den samme kværn.
Folk skal se at det nytter noget.
God ide med indsamling af madaffald.
Kunne man overveje økonomiske konsekvenser/bod overfor de borgere, der ikke sorterer
affaldet?
God ide at indsamle pap ved husstande – dog ikke, hvis det øger prisen (ellers kan man
sætte det ud til storskrald, som ikke koster mere)
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•

•
•
•
•
•

Ønsker mere formidling omkring smarte sorteringsløsninger indendørs (evt. et katalog).
Baggrunden er, at flere i baglandet ikke sorterer, da de ikke kan overskue indretningen
indendørs.
Ønsker indsamling af malingsrester, pærer mm (rød boks).
Mere tydeligt kommunikation om, at man kan få reduceret sit affaldsgebyr, hvis man vil
have afhentet færre gange eksempelvis hver 14. dag.
Vigtigt at sætte fokus på, hvor man eksporterer affaldet til.
Vægtafregning ved vognene.
Mere tydelig kommunikation om, hvor bleer skal afleveres (bioaffald eller restaffald)

Alle er velkommen til at skrive, hvis de har andre forslag/kommentar evt. fra baglandet. Skriv til Ghita på
ghita.lentz@glostrup.dk eller til naturmiljo@glostrup.dk inden den 1.3.19.
6. Kort information om nyt tiltag på glostrup.dk omkring letbanearbejdet
Punktet blev udskudt til næste gang pga. tidspres.
Søren fortalte, at der arbejdes på at holde borgermøde om letbanen.

7. Evt.
Koordinationsforum for Grundvandsbeskyttelse holder møde den 28. februar. Der vil snarest blive
udsendt invitation.
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