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Referat af møde i Klimagruppen 3. december 2018 
 

Tid & sted: 3. december 2018, kl. 19-21, Multihuset, Sejs 

Deltagere: Louise Langbak Hansen, Majbritt Holden Boye (ny), Poul Elmegaard (ny) og Aase I. Madsen 

Afbud fra: Lisbet Lund 

 

 

Tema: Introduktion til ”den nye klimagruppe” 

 

Hvem er vi – kort præsentation af hver enkelt af os: 

Vi er fem, som ønsker at være med i gruppen, heraf er fire til stede i aften. 

Louise – ingeniør, arbejder med energiplanlægning på klimasekretariat i Aarhus Kommune. Var med til at 

starte Klimagruppen i 2009. 

Poul – arbejder som projektkonsulent, bl.a. med cykelparkering.  Radikale, kandidat til folketing og EP, 

derfor begrænset tid i foråret pga. politisk arbejde. Har været med i forening af bæredygtige byer. 

Majbritt – har et servicefirma, prøver at gøre det så grønt som muligt. Var med til at lave byfesten i 

sommer, vil gerne lave deres hus så energivenligt som muligt. Med i lokalrådet fra 2018. 

Aase – Er journalist og nu pensionist, aktiv og med i bestyrelsen i SF Silkeborg. Har været med i lokalrådet 

siden starten i 2006, har været med i Klimagruppen siden 2009.  

Lisbet – ikke til stede, har været med i Klimagruppen næsten siden starten. 

 

Kort om Klimagruppen og Sejs-Svejbæk Lokalråd 

– hvad er vores rolle og muligheder + tidligere aktiviteter i gruppen: 

Klimagruppen er en arbejdsgruppe under Sejs-Svejbæk Lokalråd. Vi har til opgave at forholde os til, hvad 

der kommer af klimarelevante planer og udspil fra kommunen og videreformidle det til lokalrådet som 

forberedelse til høringssvar m.m. Derudover kan vi tage egne initiativer, det har hidtil især været lokale 

arrangementer og aktiviteter, bl.a. om energibesparelser, bilfri 1. skoledag og åbne energidøre. 

Lokalrådet har på seneste møde besluttet, at Klimagruppen fremover er en Klima- og Miljøgruppe (officielt 

navn). Gruppen kan dermed definere sit arbejdsområde lidt bredere end hidtil.  

 

Hvilke forslag og ønsker til aktiviteter har vi? 

Energi – brændeovne – affald/genanvendelse – giftfri haver – bier m.m. Praktiske spørgsmål og svar/grønne 

tips i Foreningsnyt, f.eks. om sortering og genanvendelse. 
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Konkret aktivitet i 2019:  100-året for fredning af Sindbjerg-Stoubjerg: 

2019 er 100-året for fredningen af Sindbjerg-Stoubjerg. Det vil være en god anledning til at fortælle om 

fredningens historie og betydning. Klimagruppen vil gerne deltage i forberedelserne til et arrangement i 

den anledning.Vi foreslår at samle en gruppe fra Klimagruppen og Naturgruppen. Majbritt, Louise og Aase 

vil gerne være med i arrangementsgruppen. Poul deltager hvis han har tid. Aase kontakter Naturgruppen 

(Daniel). 

Vi foreslår et møde i starten af januar (Aase laver en Doodle med datoforslag), en omtale i Foreningsnyt 

(februar) og et offentligt arrangement i maj. F.eks. gåtur med guide, foredrag, noget om fredningen, evt. 

betaling for deltagelse og overskud til lokale formål. Mulige aktører: Lokalhistorisk Forening, Midtjyllands 

Avis, Danmarks Naturfredningsforening og dem der plejer heden (Naturstyrelsen/Silkeborg Kommune). 

 

Beslutning om kommende aktivitet(er) – og aktivitetsniveau: 

Mulige emner: Brændeovne – specielt om partikelforurening. Formål: Godkendte ovne, lær at fyre bedst 

muligt. Louise skaffer tal om brændeovne fra kommunen. Hvordan fyrer man rigtigt? Poul tager evt. et 

billede med røgfaner. Andet? Forslag er velkomne på mail. 

Affaldssortering: Hvad er erfaringerne? Hvad kan vi gøre bedre? (1/2 side i Foreningsnyt). 

Evt. fast bidrag: Spørgsmål og svar i Foreningsnyt. Grønne tips på en halv side, gerne hver måned (på 

længere sigt?) Evt. illustreret med en tegning, hvis vi kan finde én der kan tegne den slags.  

 

Dato for næste møde(r)? 

Næste møde (2019): 7.1., 14.1.,(de to første minus Poul), 21.1. eller 28.1. Endelig mødedato aftales via 

mail. Aase sender datoforslag til alle: 14. januar kl. 19. 

 

Referent: Aase I. Madsen 

 


