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Referat af møde i Agenda 21 foreningen 
 
Mandag den 3. oktober 2022 kl. 19.00 

Mødt: Niklaus, Michael, Lotte, Lilian, Niels (kl. 21), Merete og Finn (ref.). 
Afbud: Hans, Bent, Anne. 

 
 

1. Underskrifter på sidste års regnskab! 
Der mangler nu kun én underskrift.  

 

2. Slotsmarked – den 10. september 
 

Vi stillede op med et skema over mulige ”lavthængende frugter” – 25 måder at 
spare på CO2 og ressourcer i de enkelte husholdninger. Besøgende på standen 
skulle krydse af, hvad de enten havde gjort eller tænkte på at igangsætte. 

Evaluering: Generelt er vi meget tilfredse med arrangementet. Vi havde rigtig 
mange kontakter og fik ca. 110 skemaer udfyldt, hvilket var langt over vores 

forventninger. 
Vi har efterfølgende haft en god opfølgning i pressen. 

 
Vores eget materiale skal dog nok revideres / forbedres inden et evt. genbrug. 
 

Respons til arrangørerne:  
Måske er der ’lidt for meget’ pigegarde i hovedgaden? 

De normale handicap-parkeringspladser bliver folk spærret ude fra – er der 
mulighed for at etablere andre tæt på? Finn skriver til arrangørerne. 
 

3. Efterårsudflugt den 1. oktober er aflyst. 
Turen til Nyruphus naturcenter og café kan ikke gennemføres, fordi der er lukket i 

en længere periode, da der ikke kan skaffes personale. 
Det er ikke muligt at søge tilskud til en bustur til foråret, som mulighederne er lige 
nu.  

Hornbækhus arrangerer ture i omegnen – vi undersøger om der er noget her, som 
kan være relevant for os. 

 

4. Borgermøde om fjernvarme  

Tirsdag d. 27. september på Fredensborg Rådhus. Der var nogle gode indlæg, hvor 

materialet på nuværende tidspunkt er lagt på kommunens hjemmeside. 

Stande og emner lignede meget de, som vi havde på vores eget møde tidligere på 

året, men med mere konkrete oplysninger om fjernvarmens udbygning. 

https://fredensborg.dk/borger/energi-og-klima/varmeforsyning  

 
5. Opfølgning fra sidste møde: 

 
-   Uddeling af avisen ”Verdens Bedste Nyheder” på Fredensborg Station den  

    9. september fra kl. 06.30 til 8.45.  
Betydeligt mindre interesse for avisen end tidligere – måske skal en ændret 
distributionsform overvejes? 

 
 

- | 

https://fredensborg.dk/borger/energi-og-klima/varmeforsyning
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-   Agenda 21 Netværket holder møde den 25. oktober i Albertslund. Bent, Lotte 
    og Finn deltager. 
Hele kredsen i samarbejdet er inviteret, så det kan blive et spændende møde. 

 
- 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 og Finn har haft møde med Per Møller fra Fredensborg Søparks 

bestyrelse. 
Vi havde et interessant møde om metoder, strategi mv. i forhold til at få en 

generel tilladelse til at lægge solceller på tagene.  
Det mest hensigtsmæssige vil være en prismæssigt overkommelig løsning, 
hvor der lægges solcelleanlæg på begge tagflader – dvs. både mod øst og 

mod vest for at opnå størst muligt udbytte. 
Bebyggelsen har oprindeligt været el-opvarmet, så der er rigelig kapacitet i 

distributionsanlægget, som derfor ikke skal forstærkes. 
 

- ”Fra Verdensmål til Hverdagsmål”. Niels og Finn deltog i det opfølgende møde 

onsdag den 7. september kl. 12 – 14 på Nivå Bibliotek. 
I forhold til at få igangsat aktiviteter med effekt nu og her var møderne en 

skuffelse – der vil næppe kunne spores en målelig effekt i relation til de 
øjeblikkelige problemer. 
 

- Vælgermøde inden næste folketingsvalg.  
Vi venter nu kun på at valget bliver udskrevet. 

I ventetiden kontakter Niklaus Krogerup Højskole, der hidtil har været meget 
positiv over for at lægge lokaler m.m. til. Vi forespørger om højskolen har en 
person som kan være ordstyrer – ellers må vi finde en egnet et andet sted. 

 
Vi blev enige om at lægge os fast på tirsdag den 8. november, samt at 

planlægge ud fra denne dato. 
 
Vi inviterer 8 partier (A, B, SF, Ø, V, C, D og M (moderaterne) til at deltage og 

har umiddelbart formuleret 3 spørgsmål: 
 

1. Hvad vil dit parti gøre for at sikre vores energiforsyning til en pris, som vi 
kan betale? 

 
2. Hvor vil dit parti gøre for at sikre en stabil udbygning af den fossilfri 
energiforsyning? 

 
3. Hvad vil staten gøre for at sikre en hensigtsmæssig placering af alternativ 

energiproduktion, hvor det er nødvendigt at tilsidesætte kommunalpolitiske 
hensyn? 
 

Andre forslag og bedre formuleringer modtages gerne!!! 
  

De relevante – helst lokalt opstillede repræsentanter kontaktes, så snart det er 
muligt. Spørgsmålene sendes ud til dem, så de kan forberede svarene. 
 

Vi skal have fastsat taletid (maks. 5 minutter), program for mødet, forplejning 
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mv. 

 
Valgkredsens formænd for de nævnte partier kontaktes om, hvem 
de kan stille med – og inviteres under forudsætning af, at valget rent faktisk bliver 

udskrevet.  
Det nedsatte udvalg bedes samarbejde om opgaverne og melde ud om behov for 

hjælp til opgaverne: Bent, Niklaus, Michael og Niels. 
 
Merete og Finn udarbejder forslag til annonce til rundsending. Annoncen sættes i 

UgeNyt ugen inden mødet – med pressemeddelelse om mødet. 
Vi køber en kvart side til formålet. 

 
6. Eventuelt 

Niels havde et ekstra eksemplar af kommunens netop vedtagne klimaplan – der 

mangler dog bilag om de specifikke aktiviteter og tidsplan for disse. 
 

7. Fastlæggelse af dato for næste ordinære møde 

Vi blev enige om mandag den 7/11. 
 

Vi har tillige drøftet datoen for julemødet, som umiddelbart er foreslået til den 5. 
december, men det har vist sig at være en dårlig dag for os, så der kommer et 

andet forslag inden længe! 
 
 

 
Finn Langgaard 


