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Referat af møde i Agenda 21 foreningen 
 
Tirsdag den 6. september 2022 kl. 19.00 
Deltagere: Bent, Bente, Niklaus, Lilian, Anne, Lotte og Michael (fra kl. 20.45), Merete 
og Finn (ref.) 

Afbud: Hans og Niels 
 

1. Slotsmarked – den 10. september 
Johan Vedel fra Energicenteret stiller op sammen med en fagperson fra 
Energiministeriet. 

Vi har aftalt, at vi støtter Energicentrets del af standen med oplysninger om de 
aktuelle muligheder for at spare på energien. 

På den måde følger vi op på vores møde på Fredensborg bibliotek den 26. april. 
Foreningens egne emner: 
Energispareforslag, hvor forslag i en artikel i Jyllands Posten og Lottes forslag er 

samarbejdet til en liste, som dels vil hænge på standen i stor udgave og dels vil 
blive udleveret i en A4-udgave.  

Vi beder folk om at markere de tiltag, som de allerede har igangsat. Bent står for 
at modtage besvarelser og sammensætte dem til et udkast til indlæg i UgeNyt, så 

vi kan skabe opmærksomhed om emnet på baggrund af besvarelserne.  
Merete har klargjort og fået materialet trykt. 
 

Vi aftalte:  
Opstilling fra kl. 08.00. Finn, Michael, Bent og evt. andre. 

Lykkehjulet medtages og Bente finder relevante spørgsmål til børn (og voksne). 
Spørgsmålene til børn forelægges Anne, som kan afgøre om de er ’nutidige’ og 
brugbare. 

Lilian og Merete skaffer ’pynt’ i form af blomster mv. fra haverne. 
Bent og Bente køber økologisk frugt hos Krogerup ’til gevinster’. 

Et husråd fra Niklaus: Man kan skræmme hvepse væk ved at hænge et kunstigt 
hvepsebo op. Det kan være en brun papirspose, som pustes og lukkes. 
 

Tanken om en Kahoot udskydes til den kommende generalforsamling.  
 

Deltagere på standen: Anne, Bent, Bente, Michael, Lotte, F + M. Med så mange vil 
der være tid til pauser og besøg på markedets øvrige stande for den enkelte. 
 

2. Efterårsudflugt – den 24. september 
Der blev efter nogle omfattende drøftelser og flyvske idéer enighed om, at vi 

holder fast i arrangementet, men i en relativt beskeden form. 
En svampetur i Nyrup Hegn – helst med kyndig guide – med efterfølgende spisning 
på Nyruphus og meget gerne en omvisning i deres haver og vinmark. 

Merete inviterer og arrangerer og henter hjælp hertil, hvis der er behov. 
 

3. Borgermøde om fjernvarme  

Tirsdag d. 27. september afholder Fredensborg Kommune i samarbejde med 

Norfors et borgermøde. På mødet kan du høre mere om Norfors udbygningsplan 

for fjernvarme, hvornår der eventuelt kommer fjernvarme i dit område og hvordan 

processen med etablering af fjernvarme forløber. 

Du kan også høre om dine muligheder, hvis ikke der kommer fjernvarme til dit  
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område. 

Tilmelding til borgermødet sker ved at sende en mail 

til: borgermoder@fredensborg.dk. 

I emnefeltet angives ”Borgermøde om fjernvarmen”. I mailen skrives navn, 

adresse og email. Frist for tilmelding er torsdag den 22. september 2022. 

 
4. Opfølgning på sidste møde: 

 
-   Vi uddeler avisen ”Verdens Bedste Nyheder” på Fredensborg Station den 9. 

september fra kl. 06.30 til 8.45. 
Bent, Lilian, Merete og Finn har meldt sig, og Bent har bestilt og modtaget 

materialet (aviser, T-shirts, stofposer og chokolade). 
Bent har genoptaget kontakten til Agenda 21 Netværket og følger op, så der kan 
blive arrangeret et debatmøde om klimaproblematikken og metoder til at 

imødegå de forventede problemer. Der er forsøgt aftalt et møde sidst i oktober. 
Bent, Lotte og Finn deltager. 

 
- Vi skal arbejde videre med at få kommunen til at indarbejde muligheder for 

ændringer i lokalplaner, så der umiddelbart kan etableres solenergi i større, 

ensartede bebyggelser. 
Lotte har fået kontakt til formanden for Fredensborg Søpark Per Møller og 

aftaler et møde, hvor vi kan drøfte mulighederne for et samarbejde med 
kommunen. Det er meget vigtigt at skabe bedre muligheder for solenergi i den 

type bebyggelser, hvor lokalplanerne i dag er en væsentlig forhindring. 
 

- På Nivå Bibliotek er der onsdag den 31. august afholdt en temadag med titlen 

”Fra Verdensmål til Hverdagsmål”. Niels deltog og har refereret skriftligt. 
Der er et opfølgende møde onsdag den 7. september kl. 12 – 14 på Nivå 

Bibliotek. Niels og Finn deltager. 

- | 

 
 

- Vælgermøde inden næste folketingsvalg. 
Niklaus har kontaktet Krogerup Højskole, der umiddelbart er meget positiv over 

for at lægge lokaler m.m. til, men vil ikke fastsætte en dato før valget er 
udskrevet. 
Vi blev enige om at fastsætte en dato 11. oktober, samt at planlægge ud fra 

denne dato. 
Valgkredsens formænd kontaktes om, hvem de kan stille med – og inviteres 

under forudsætning af, at valget rent faktisk bliver udskrevet. Niklaus har 
denne opgave. 
Der er nedsat et udvalg til denne opgave: Bent, Niklaus, Michael og Niels. 

 
Udvalget holder sig orienteret – og aftaler selv fordeling af de afledte opgaver: 

Ordstyrer, forplejning, spørgsmål mmm. De kan trække på andre fra den aktive 
kreds - og måske andre? 
 

Emnerne er obligatoriske: Energi, klima og bæredygtighed. 
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5. Eventuelt 

 
Lotte orienterede om en CO2-”regnemaskine”, som de har udviklet i 
Århus. Den kan være en hjælp til at finde de mest energislugende apparater / 

aktiviteter. 
 

Finn har kontaktet biblioteket om elmålere til de enkelte apparater. Dem kan man 
stadig låne på bibliotekerne, hvor der dog er en ventetid på ca. 1 måned. 
 

 
6. Fastlæggelse af dato for næste ordinære møde 

Mandag den 3. oktober.  
De næste møder i år bliver første mandag i måneden (7/11 og 5/12), som er den 
ugedag, hvor flest kan deltage. 

 
 

Finn Langgaard 


