Referat af offentligt møde – Det nye Miljøråd
Mandag den 15. juni 2015 i Salen, Hareskov Bibliotek
Til stede: 20 borgere heraf tre byrådsmedlemmer samt tre fra Gate 21, en gæst og fire fra Furesø
Kommunes forvaltning.
Pkt. 1: Velkomst og indledning v. John Ingemann Allentoft, formand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
John Ingemann Allentoft bød velkommen og gennemgik kort ”det gamle Miljøråd”, der eksisterede fra 2007
til 2014, samt takkede alle, der har været engageret i det, for deres arbejde. Herefter orienterede John
Ingemann Allentoft om de tanker, politiske og praktiske, der ligger bag ønsket om at ændre strukturen og
arbejdsformen for Miljørådet.
Pkt. 2: Det nye Miljøråds arbejde v. Niels Thygesen, By- og Kulturdirektør
Niels Thygesen gennemgik kort formål, funktioner og vedtægter for det ny Miljøråd. Vedtægterne kan ses
på www.furesoe.dk/miljoeraadet
Pkt. 3 Præsentation af miljørådsmedlemmer og stedfortrædere udpeget af foreninger v. Niels Thygesen
De udpegede medlemmer samt stedfortrædere fra de 8 foreninger i Miljørådet præsenterede sig kort og
fortalte hvad deres fokusområder i Miljørådets arbejde vil være. Listen med rådet medlemmer kan ses på
www.furesoe.dk/miljoeraadet
Pkt. 4: Opstilling af kandidater til Miljørådet
Der skulle yderligere vælges 3 medlemmer og op til 3 stedfortrædere til Miljørådet blandt de fremmødte.
Opstillet var: Mogens Dalboe, Henning Kornbo, Erik Schmidt og Bent Johannsen
Pkt. 5: Valg af miljørådsmedlemmer og stedfortrædere
Der blev foretaget skriftlig afstemning
Pkt. 6 Valgresultat
Henning Kornbo (18 stemmer), Erik Schmidt (15 stemmer), Bent Johannsen (11 stemmer) og Mogens
Dalboe som stedfortræder (6 stemmer)
Pkt. 7: Introduktion v. Lene Munch-Petersen, næstformand for Miljø-, Plan- og Teknikudvalget
Fælles vision for Hovedstadsregionens energiforsyning – Hvordan bliver vi forssilfrie v. Martin Dam Wied,
programleder for projektet Energi på Tværs
Martin Dam Wied fortalte om det vigtige i at tænke langsigtet og tværgående i arbejdet med fremtidens
energiforsyning. Han fortalte om projektet ”Energi på Tværs”, som bl.a. handler om, at give et bud på
hvordan fremtidens energisystem kan designes.
Endvidere fortalte han om 7 tværgående indsatsområder, som man arbejdede med i projektet og som er
vigtige at arbejde sammen om for at nå målet om et 100 pct. fossilfri energisystem. Martin Dam Wied
redegjorde ligeledes for hvilke tiltag, der vil ske fremover – herunder præsentation af en række

demoprojekter. Afslutningsvis gennemgik Martin Dam Wied hvad arbejdet fremadrettet vil betyde for
Furesø Kommune.
Martin Dam Wieds præsentation kan ses på www.furesoe.dk/miljoeraadet under miljørådsmøder 2015
Pkt. 8: Spørgsmål og debat v. Lene Munch-Petersen
Fra salen var spørgsmål om bl.a. Hvor meget ”tvang” der er i fremtidsplanerne, om der er ind tænkt nye
teknologier i beregningerne, om hvornår tiltagene vil slå igennem på mikroniveau, om de økonomiske
konsekvenser for den enkelte ved fx overgang til fjernvarme og om der er indregnet det samlede
klimaaftryk ved biobrændsel, når der fx benyttes importerede træpiller.
Martin Dam Wied svarede, at Energi på Tværs ikke er en myndighed, så der er tale om frivilligt samarbejde,
at demoprojekterne gerne skal udforske muligheder for nye teknologier, at Region Hovedstaden vil, som en
del af deres Klimaplan, udsende et ”virkemiddelkatalog” med forslag til konkrete handlinger til høring i
kommunerne til efteråret.
Pkt. 9: Meddelelser og eventuelt
Intet
Pkt. 10: Afrunding v. John Ingemann Allentoft
John Ingemann Allentoft bød velkommen til de nyvalgte og fortalte at Miljørådet nu skal mødes og
konstituere sig. Konstitueringen vil blive offentliggjort på www.furesoe.dk/miljoeraadet.
Tak for i aften.

