
FORENINGEN NORDEN

REFERAT FRA MILJØ OG KLIMAUDVALGETS MØDE
MANDAG DEN 20. OKTOBER 2008 PÅ FORENINGENS LANDSKONTOR

Til stede: Susanne Prip Madsen, Erik Rasmussen.
Afbud: Sonny Berthold, Kristen Touborg.
Referat: Peter Jon Larsen.

Formanden bød velkommen og henviste til kommissorium og Strategi- og Handlingsplanens afsnit 
om klima.

1.  INTERNT KURSUS

Udvalget gennemgik programmet, som aktivitetsudvalget havde lagt, og var meget tilfreds med, at 
emnet blev taget op på den måde. 

Udvalgsmedlemmerne var enige om, at det vigtigste bliver at engagere lokalafdelinger og kredse i 
oplysningsarbejdet,  og  emnet  vil  blive  sat  højest  på  dagsordenen  for  næste  møde  efter  Internt 
Kursus.

Udvalgets medlemmer ville selvfølgelig deltage i Internt Kursus.

2.  1TONSMINDRE

Udvalgsmedlemmerne var enige om, at Foreningen NORDEN henvender sig og melder sig som 
ambassadør for kampagnen 1tonsmindre.

Udvalget  ville  med  baggrund  i  landsforeningens  deltagelse,  videreformidle  tilbud  mm.  fra 
1tonsmindre, som kan bruges i det lokale oplysnings- og debatarbejde.

3.  SKOLEARBEJDE

Udvalget blev orienteret om, at der pt. planlægges en ny hjemmeside for skolemedlemmerne under 
foreningens hjemmeside. Her vil være tilbud til alle fag og lærere/elever. Derimod så det ikke ud til, 
at vores store forkromede projekt sammen med Københavns Kommune kunne få den nødvendige 
økonomiske støtte på trods af adskillige møder og ansøgninger. Generelt er der også frustration 
blandt de, der planlægger klimaaktiviteter, over at midlerne er langt mindre, end hvad var forventet.

Udvalget ville indgå i samarbejde med Skole- og Biblioteksudvalget om at udvikle klimadelen af 
denne nye hjemmeside med materialer til lærere og elever, ligesom udvalget lagde stor vægt på 
interaktiv  dialog  på  elevsiden,  hvor  man  via  chat,  web  cam  opkobling  (med  en  idé  om,  at 
Foreningen  NORDEN  skulle  finde  en  web  cam  sponsor,  så  vi  kunne  dele  web  cams  ud  til 
deltagende  skoler)  mm.  kunne skabe  en  dialog  (forlængelse  af  vores  brevvekslingsprojekt)  om 
klima  med  udveksling  af  lokale  erfaringer,  hvilket  også  ville  give  en  gevinst  på  andre 
færdighedsområder såsom den skandinaviske sprogforståelse.



Udvalget  opfordrede  til,  at  det  svenske  klimastudiekredsmateriale  blev  tilgængeligt  for 
undervisningen på gymnasieniveau.

4.  TEMAREPRÆSENTANTSKABSMØDE OM KLIMA DEN 16. MAJ 2009

Generalsekretæren oplyste om, at der var sendt en invitation til klimaminister Connie Hedegaard 
om at deltage med et hovedindlæg. 

Udvalget ønskede temarepræsentantskabsmødet planlagt således:

Kl. 11.00 – 12.30 Åbning og interne dagsordenspunkter

Kl. 12.30 – 13.30 Frokost

Kl. 13.30 – 16.00 Klima

- Gerne hovedindlæg af ministeren

- Indlæg af en nordisk ”klima”-politiker

Debat

- Bogi Hansen, færøsk Oceanograf på Fiskerilaboratoriet i Torshavn, 
professor i oceanografi (inkl. PowerPoint præsentation)

Debat

- Afslutning ved landsformanden

5.  LOKALT FORANKRET KLIMAARBEJDE

Udvalgsmedlemmerne var enige om, at klimaarbejdet både på landsplan, regionalt og lokalt må tage 
udgangspunkt i særlige nordiske dimensioner for at berettige vores forenings deltagelse og for at 
sikre, at der ikke opstår usikkerhed om, hvad vores formål er.

Udvalget ønskede at  det  svenske studiekredsmateriale  blev anvendt som udgangspunkt også for 
danske studiekredse om klima, ligesom det før nævnte 1tonsmindre materiale kunne indgå. 

Udvalget ville efter Internt Kursus tage sagen op igen i lyset af de erfaringer, der kom frem på 
kurset.

Susanne Prip Madsen og  Erik Rasmussen ville efter  Internt Kursus stille sig til  rådighed for 
lokale idéudviklingsmøder om klimaaktiviteterne.

6.  EVENTUELT – HERUNDER FASTSÆTTELSE AF NÆSTE MØDE

NÆSTE MØDE BLEV FASTSAT TIL
TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 2008 KL. 11.30 – 14.00

PÅ FORENINGEN NORDENS LANDSKONTOR

PJL/pjl 23.10.08


