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Referat af møde i Agenda 21 foreningen 
 
Tirsdag den 3. maj 2022 kl. 19.00 
 
Mødt: Lotte, Michael, Anne, Lilian, Bent, Niels, Merete og Finn (ref.)   
Afbud: Hans 

 
1. Planer: 

 

a. Kommuneplanen er i høring. Indsigelsesfrist den 2. maj. Indsigelser er sendt. 
 

Det vil være dejligt, hvis nogen har overskud til at se følgende planer igennem og 
sende deres bemærkninger til Finn, som udarbejder udkast til rundsending før 
færdiggørelse. 

 
b. Ny lokalplan K108 Donse Åpark er sendt i høring med frist til 1. juni 2022. 

https://fredensborg.dk/kommunen/hoeringer-og-tilladelser/hoeringer/hoering-af-
forslag-til-lokalplan-k108-donse-aapark. 
 

Vær opmærksom på de støjproblemer, som de omliggende veje giver og den 
afskærmning, som vil blive nødvendig. Borgermøde den 19. maj. 

 
c. Ny lokalplan for Kokkedal Syd (FORMAT / Cirkelhuset) – K 107 er sendt i høring.  
Indsigelsesfrist 1. juni 2022. 

https://fredensborg.dk/kommunen/hoeringer-og-
tilladelser/hoeringer/offentliggoerelse-af-forslag-til-lokalplan-k107-inkl-

miljoerapport-og-udbygningsaftale  
 
 

2. Klimarådet 
Lotte fortalte, at Rådet generelt var kommet for sent i gang i forhold til tidsplanen, 

men på det første møde blev der talt om en række fokusområder: 
- Alternative energikilder. 
- Grønt byggeri 

- Mere / bedre offentlig transport 
- Opmærksomhed på at begrænse det daglige forbrug 

 
Fredensborg Kommunes klimaplan skal være færdig inden 15. oktober – og skal 
inden da først vedtages som udkast, derefter i høring og efterfølgende revideres 

med høringssvarene. 
 

Planen skal tillige holdes op mod C40-planerne, som omfatter målsætningerne for 
40 større byer på verdensplan. 

 
De næste møder i Klimarådet afholdes hhv. 12. maj og 24. august. 
 

Kommunens varmeplan er tillige på vej. 
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3. Agenda 21 Foreningens møde om muligheder for boligens varmeforsyning 
– set i lyset af de høje energipriser. 
 

Bent (og Finn) refererede fra mødet, som fandt sted den 26. april kl. 19.00 på 
Fredensborg Bibliotek. 

Mødet var særdeles velbesøgt – ca. 80 personer var mødt op for at høre om 
kommunens varmeplaner, fjernvarme, solceller, solfangere og varmepumper. Det 
sidste indlæg om Termonet skulle foregå via nettet, men måtte opgives på grund 

af manglende lyd. 
 

Konklusionen blev, at vi har et akut problem, men der er ingen nemme eller 
hurtige løsninger! 
 

Finn forsøger at lave et presseindlæg om emnet som opfølgning på mødet.  
 

4. Sti gruppe 
Merete har den 28. april været til det første møde i kommunens nye sti-gruppe og 
fortalte fra mødet.  

 
Generelt har gruppen det problem, at der ingen penge er afsat til at forbedre 

stiforløb og adgange, men gruppen vil naturligvis presse på for at ændre på dette, 
når der foreligger en række forslag fra gruppen. 
Gruppen skal forholde sig til trafikstier, kommunale stier i byområder, grusstier, 

trampestier og ridestier. 
Der var i gruppen enighed om at tage udgangspunkt i det eksisterende sti-kort, 

som deles op i områder. 
Kommunen indkalder til næste møde inden sommerferien. 

 
Merete opfordrede foreningens medlemmer til at fremkomme med emner, som kan 
tages med til behandling i stigruppen. 

 
5. Fastholdelse af medlemmer i foreningen 

Hvordan skal vi gøre medlemskab af foreningen interessant? 
 
Bent kom på sidste møde med forslag til en række emner (vedhæftes referatet). 

Vi følger op på Bents forslag på et idémøde i juni. 
Overvej emnerne og kom gerne med flere idéer inden mødet. 

 
6. Slotsmarkedet 2022. 

Vi har fået indbydelse til at deltage i Fredensborg Slotsmarked den 10. september 

– og vi var enige om, at vi naturligvis skal stille op. 
Kommunens energicenter er blevet kontaktet og de vil meget gerne igen være en 

del af vores stand. Vi taler videre med dem om måske også at have et fælles 
emne på standen. Det kan f.eks. være opfølgning på vores energimøde. 
Finn har indbetalt tilmeldingsgebyr for en dobbelt stand. 

 
Har medlemmerne andre idéer, til hvad vi kan stille op med, er de meget 

velkomne. 
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7. Planlægning af årets Idé-møde. 
Vi blev enige om at holde mødet fredag den 17. juni fra kl. 15.00 og 

regner med at slutte af med at spise sammen. Merete udsender en plan for det 
praktiske. 
 

8. Eventuelt 
Merete orienterede om, at ældrehaverne har fået tilladelse til at indhegne 

havearealet i Lystholm. Det er for at forhindre rådyr i at æde alle de nye skud og 
planter, som det skete i 2021. 
Der er i Fritidspuljen søgt om penge til etablering af hegnet og vi har til vores store 

glæde fået positivt tilsagn fra kommunen. Arbejdet udføres medio maj. 
 

Emner for efterårstur blev drøftet – det hænger lidt sammen med Bents idéliste. 
 
- En tang-safari kombineret med et besøg på Anneberg Kulturpark i Nykøbing 

Sjælland var der enighed om kunne være en god idé. 
 

- Merete har fra havegruppen fået et forslag om at besøge Naturplanteskolen ved 
Hedehusene, hvor der udelukkende dyrkes spiselige planter. 
 

9. Fastsættelse af dato for næste ordinære møde 
Junimødet erstattes af idé-mødet den 17. juni, hvor dato for næste ordinære 

møde samtidig aftales. 
 
 

Finn Langgaard 


