
FORENINGEN NORDEN

REFERAT FRA MILJØ OG KLIMAUDVALGETS MØDE
TIRSDAG DEN 9. DECEMBER 2008 

HOS SUSANNE PRIP MADSEN I HELLERUP

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

1. Godkendelse af referat fra seneste møde mandag den 20. oktober 2008

Referatet blev godkendt.

2. Opfølgning af Internt Kursus

Susanne Prip Madsen og Erik Rasmussen var enige om, at det havde været et godt internt kursus 
med god stemning og gå-på-mod i forhold til at arbejde lokalt med klima- og miljøspørgsmålene. 
Udvalget noterede med tilfredshed, at rapporten fra kurset er kommet, samt at indkøbsposen (endda 
med lomme) var på trapperne, hvis der kom mindst 3000 bestillinger.
 
3. Status på klimaprojekter (informationsprojekt og skoleprojekt)

Peter Jon Larsen redegjorde for forhandlingerne om de to projekter, som udvalget havde modtaget 
materialet om. Han forventede en afgørelse i januar, og indtil videre så det lyst ud.

4. Status på studiekredsarbejde om klima

Peter  Jon  Larsen  informerede  om  et  møde,  han  havde  haft  med  sin  svenske  kollega  Mats 
Wallenius, som havde givet tilladelse til, at vi i Danmark kunne bruge hvad vi ville af det svenske 
studiekredsmateriale uden copyrightproblemer. Hvordan vi kommer videre vil afhænge af hvordan 
det går med ansøgningen til Dansk Folkeoplysnings Samråd.
Susanne Prip Madsen henviste til hjemmeside www.arenanorden.org , hvor det svenske materiale 
ligger og hun uddelte rapporten Makt och vanmakt,  en brochure om studiekredsmaterialet  samt 
Klimapolitik i Norden. 

5. Temarepræsentantskabsmøde 2009

Ritt Bjerregaard havde desværre meddelt, at hun ikke havde mulighed for at åbne og/eller være 
vært for foreningens repræsentantskabsmøde om Klima den 16. maj 2009. Desværre havde Connie 
Hedegaard også været forhindret i at komme med et oplæg. 

Med  hensyn  til  værtskabet,  så  vil  landskontoret  nu  gå  til  borgmesteren  for  børne-  og 
ungdomsforvaltningen  Bo  Asmus  Kjeldgaard,  som  vi  også  samarbejder  med  vedrørende 
Øresundsmiljøskolen på Carls Bastion. 



Hvad angår indholdet, vil udvalget foreslå, at vi, efter de formelle dagsordenspunkter er overstået 
om formiddagen, inviterer 

o minister  for  nordisk  samarbejde  Bertel  Haarder  til  at  åbne  temadelen  med  en  mere 
sammenfattende nordisk redegørelse, hvor klima indgår

o professor i oceanografi Bogi Hansen, samt
o cand. scient.  Malene Kauffman Hansen,  Klimaministeriet/Energistyrelsen (1tonsmindre-

kampagnen)

Udvalget var endvidere enige om at forslå  Bogi Hansen til at modtage Foreningen NORDENs 
hæderspris 2009, hvor uddelingen forgår ved repræsentantskabsmødet, og hvor hans indlæg kunne 
være en udvidet takketale. 
  
6. Lokalt forankret miljø- og klimaarbejde

Erik Rasmussen forslog, at vi hurtigst muligt lavede en spiseseddel med idéer til lokalafdelingerne 
bl.a.  det  føromtalte  studiekredsarbejde  i  samarbejde  med  lokale  oplysningsforbund,  ligesom vi 
gjorde opmærksom på tilskudsmuligheder  bl.a.  Dansk Folkeoplysnings Samråds  midler  til  lokal 
klimasatsning og foredragsholderliste. Folderens forside prydes af indkøbsposen + ”se hvad vi har i 
posen til jer”.

Udvalget var enige om at samle idéerne til idékataloget via mailkorrespondance (deadline ultimo 
februar 2009), samt at maile et advis til lokalafdelingsformændene inden jul i Formandsinfo.
    
7. Eventuelt - herunder fastsættelse af kommende møder

Der blev ikke aftalt nyt møde, da vi i første omgang holder mailkontakt vedrørende idékataloget, og 
først derefter vil tage stilling til eventuelt møde. 

Udvalget sender sine bedste ønsker og god bedring til Sonny Berthold.

Peter Jon Larsen har aftalt møde med Kristen Touborg, hvor han vil informere ham om dagens 
møde.

PJL/pjl 10.12.08


