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1. Godkendelse af referat fra sidste møde (dirigent bliver Per
Seerup)
Pelle: Der er et hængeparti ift. næstformand (en intern opgave i Klimarådet) og en repræsentant fra
en større, lokal virksomhed. Her til svarer BTS at det er indstillet til den tidligere tekniske direktør, at
forvaltningen indstiller disse. Ida foreslår, at forvaltningen overvejer Gidex, som producerer
varmepumper. Andre kunne være virksomheder, der har deltaget på arrangement på Femhøj.
Forvaltningen kommer med et forslag til en repræsentant fra en større, lokal virksomhed.
Punkt om næstformand sættes på dagsordenen til første møde i 2018.
Dagsorden herefter godkendt.

2. Ny struktur efter Kim Skov Hildings jobskifte, herunder ny
sekretær og økonomi
Formanden: Formanden ønsker kontinuitet, så derfor vil det være belejligt at der var en person fast.
Formanden har foreslået som en nødløsning, at der kommer et vikariat udefra og kender en evt.
relevant person. Det er ikke et must, men det vigtigste er at der er kontinuitet, så det ikke bliver en
møde-til-møde løsning.
Ida: Mener, at pengene kan bruges på noget andet.
Pelle: Mener, at det er kommunens opgave.

Per Serup: Mener, at pengene ikke skal bruges på sekretær. Hvis det er en, der skal ansættes i
kommunen, skal stillingen slås op. Der er forståelse for, at formanden er ordblind og at der derfor er
behov for assistance.
Jens: Mener, at kommunen skal overveje, om en vikar skal ansættes.
Forvaltningen vender tilbage til formanden, så snart der er nyt. Indtil videre er Søren Smidt-Jensen
kontaktperson.
Per Serup: Der er ikke interesse i at få afklaring om beløbet dækker.
Formanden: Tager til efterretning, at Klimarådet har ca. 32.000 kr. tilbage i 2017.
Jens Ross: Udvalget har set det som et rundt beløb. Fremadrettet, når der kommer et nyt udvalg, så
kan man sige, om man fortsæt vil have det. På næste møde, kan der laves et punkt om, hvorvidt
man vil gøre opmærksom på sig selv overfor et nyt byråd.
Formanden: Klimarådet har ønsket at invitere sig selv til TU. Der er ønske om at komme lidt tættere
ind på livet af byrådet. Det vil Klimarådet gerne gøre, når der kommer et nyt byråd.

3. Procedure for indkomne bemærkninger til referat.
Formanden: På sidste møde var der en diskussion om, hvordan referaterne bliver godkendt.
Formanden er derfor kommet med et forslag: "Klimarådet indfører den regel, at eventuelle
korrektioner til referat skal være fremsat senest 1 uge efter referatet er udsendt. Hvis det drejer sig
om uenighed om beslutninger på mødet, vil det udløse opsættende virkning, og eventuelle
handlinger sættes i bero til næste møde. Hvis indvendingerne omhandler væsentlige projekter, hvor
en udsættelse vil umuliggøre projektets gennemførelse, kan formanden med to ugers
varsel indkalde til ekstraordinært bestyrelsesmøde, hvor indstillingen afklares".
Forslaget er godkendt.

4. Respons fra møde på Femhøj d. 4. maj.
Formanden: Formanden var tilfreds med mødet. Et større fremmøde ville selvfølgelig have været
ønsket. Formanden supplerer med, at Erhvervsforeningen har været fuldt tilfreds med referatet, som
kunne sendes ud til erhvervsforeningens medlemmer.
Per Serup: konstaterer, at der var meget få deltagere (3-4 stykker), og at der ikke var overlap med
antallet af tilmeldte og de fremmødte. Per Serup roser, at det lykkedes at få omtale i Frederiksborg
Amtsavis.
Formanden: Ifølge formanden var der 9 virksomheder tilstede.

5. Hjemmeside

Formanden: Formanden mener, at en hjemmeside kunne være et oplagt sted at få input fra
borgere, virksomheder og andre. Formandens forbillede er Project Zero i Sønderborg. Sønderborg er
ca. halvt så stor som Frederikssund, og han mener at Frederikssund bl.a. derfor bør kunne gøre
mere på den front. Formanden mener derfor, at der skal sættes ressourcer af og har talt med House
of Link til at designe en hjemmeside til en pris af 8.000 kr for en simpel model. Et andet tilbud lyder
på 5.000 kr.
Pelle: I kommissoriet står der, at referaterne skal lægges på Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Pelle er derfor mere indstillet på den løsning i forhold til en ny hjemmeside.
Ida: Er som udgangspunkt positiv. Vil gerne have referaterne på kommunens hjemmeside.
Jens: Mener en hjemmeside er relevant den dag, som Klimarådet har noget at meddele og det er
ikke tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt, udover at Klimarådet eksisterer.
Formanden: Savnede en hjemmeside til rapporten og til Femhøj-arrangementet.
Søren: Klimarådet bør overveje, hvad det er man vil opnå med en hjemmeside. En Facebook-side,
kan være det mest oplagt, hvis man vil have dialog og i øvrigt også informerer om arrangementer.
Den tager 5 minutter at sætte op. En hjemmeside kan være en fin plakatsøjle, men kan også 'dø',
hvis der ikke er konstant aktivitet.
Per Serup: Mener det er elementært, at kommunen sender referaterne ud, hvis det står i
kommissoriet. Mener også, at Facebook kan være en oplagt måde at kommunikere på, både til
debat og opslag.
Formanden: Bruger hjemmesider, når han selv skal søge information og har ikke selv en Facebookprofil. Synes det er ærgerligt, hvis befolkningen i Frederikssund ikke ved, at der er nogen, som
forsøger at gøre en indsats og samle tråde for klimadebatten.
Pelle: Det som Klimarådet kan bidrage med, er en lokal vinkel. Mener, at det er for tidligt, at lægge
sig fast på en hjemmeside. Klimarådet skal finde ud af hvad man vil.
Ida: Vi kunne gøre begge dele. Dels en hjemmeside, der er en plakatsøjle med referater, m.m.,
samt en Facebook-side, hvor der er en højere grad af debat.
Formanden: I øjeblikket er debatten lokalt meget diffus ift. hvad man vil. Det har en værdi, at man
som f.eks. skolebarn i Frederikssund ved, hvad man gør - og kan gøre - lokalt.
Jens Ross: Man arbejder i kommunen meget for klimaet, men der kan f.eks. være udfordringer ift.
solceller, hvor tilskudsordninger m.m. kan være en udfordring. I forhold til kommunikation, så vil
Jens Ross Andersen hellere starte på Facebook.
Ida: Vil meget gerne Facebook samt en hjemmeside. Lige pt. er der dog ikke så meget at putte i.
Jens: Synes det vigtigste er at kommunikere overfor byrådet. Klimarådet har en meget større
opgave i at opdrage vores egne politikere.
Per Serup: Foreslår, at formanden beskriver nærmere, hvad det er man ønsker med en hjemmeside.
Det er som udgangspunkt, en plakatsøjle.
Formanden: En debat kan blive meget unuanceret. Det står i kommissoriet, at fokus for Klimarådet
skal være byrådet - men også, at klimarådet skal skabe debat.

Jens Ross: Det er oplagt at udnytte Frederikssund Kommunes hjemmeside.
Søren: Vil gerne undersøge om Klimarådet kan få et opslag under Frederikssund Kommunes
hjemmeside.
Besluttet, at Søren Smidt-Jensen undersøger dette med Kommunikationschef Casper Hollerup,
Frederikssund Kommune. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, så tages emnet op igen.

6. Offentligt møde om det lokale energipotentiale i
Skibbyområdet
Formanden: Er meget tilfreds med samarbejdet med Skibby Aktive. Programmet blev gennemgået
og overvejelserne ift. oplægsholdere og emner.
Per Serup: Bemærker, at tidsplanen er meget stram, så det gør ikke noget, hvis der er lidt mere luft
i programmet. Bjarne Nielsen forventes ikke deltage, så måske løses det på den måde, idet punktet
om mulighederne for at udbygge Kyndby Havn, udgår.
Pelle: Synes programmet er lidt diffust, og efterspørger i stedet at der er en del om, hvad man kan
gøre som borger i Skibby.
Per Serup: Foreslår, at oplægsholderne forholder sig til, hvad man kan gøre som borger i
Frederikssund Kommune.
Formanden: Det er ikke et forsøg som sådan for at motivere borgerne ift. en mere co2-ansvarlig
adfærd. Formanden vil hellere sætte barren lidt højere og præsentere formål og muligheder for,
f.eks. hvad et biogasanlæg kan og skal, og på den måde højner vidensniveauet.
Pelle: Biogas er meget omstridt og solceller er et politisk spørgsmål.
Per Serup: Vigtigt at få afklaret, hvad forudsætningsniveauet skal være for de deltagende.
Jens: Finder det udmærket at holde et foredrag om biogas, men det mest interessante er, hvad man
som borger kan få ud af f.eks. et biogasanlæg, dvs. noget som man kan forholde sig til.
Jens Ross Andersen: Målgruppen skal være borgere og f.eks. en boligforening.
Ida: Som udgangspunkt godt at der kommer et møde.
Beslutning: Opbakning afholdelse, herunder økonomi, men en opfordring til at formanden tager
rådets kommentarer til efterretning.

7. Forslag til udarbejdelse af katalog over CO2-reducerende tiltag
for kommunale ejendomme.
Punktet udsat til næste møde.

Formanden opfordrer i den forbindelse til, at medlemmerne af rådet gennemlæser det udsendte
papir fra Formanden og meget gerne give udtryk for en prioritering af emnerne.

8. Nye aktiviteter
Ida: Har været i kontakt med LED-lysforsker fra DTU, der har ny forskning vedr. besparelser på LED
og har været tovholder på en kampagne om dette. Ida har rettet henvendelse til Dorte Søndergård,
da det undrer hende, at Frederikssund Kommune ikke er gået med ind i denne kampagne. Der
kommer et oplæg om dette 9. november på Klimarådets møde.
Pelle: Undrer sig over, hvis Frederikssund Kommune har fået en henvendelse om dette og at det
ikke er fremlagt for Teknisk Udvalg.
Per Serup: Det er en dejlig appetitvækker til næste møde.
Jens Ross: Oplyser i den forbindelse, at Frederikssund Kommune gør en stor indsats på dette felt.
Besluttet, at Søren Smidt-Jensen undersøger dette nærmere.

9. Mødedatoer for første halvår 2018
Torsdag d. 8. februar 2018

10.

Evt.

Formanden: Formanden uddelte en rapporten "Omstilling frem mod 2030" udarbejdet af det af
regeringen nedsatte klimaråd med tidligere overvismand Peter Birch-Sørensen som redaktør.

