Drejebog Furesøs DK2020 kick of arrangement
Furesøs DK2020 arrangement om klima handlinger og klimaindsatser
2 timer kl. 15.00 – 17.00 d. 11. januar
Virtuel deltagelse er mulig.
Velkomst v. Lene Munch-Petersen
Præsentation af processen for Furesøs DK2020 Plan v. Stine Rahbek Pedersen
Kort præsentation af klimaplanen, tak for de mange bidrag d. 20. december, kort gennemgang af svar på
spørgsmål og ideer til klimatiltag.
Præciseringer og uddybning af klima i Furesø v. Anders Kofoed-Wiuff fra EA – Energianalyse
Break out sessions: Klimaindsatser i Furesø, opdelt efter Referencegruppernes Temaer.
Facilitatorer
❖
❖
❖
❖
❖

Vareforbrug og cirkulær økonomi; Rune Rysbjerg Møller
Affald, Elisabeth Holst
Varme og strategisk energiplan & Energi i bolig og byggeri; Benedicte Torp
Transport og vej; Dorrit Gundstrup
Klimatilpasning; Benedicte Isabella Dyekjær

Stine og Anders vil komme rundt i referencegrupperne, blot for at være til rådighed så det skal ikke være en
afbrydelse, men en mulighed for at kunne få afklaret evt. spørgsmål.
Hvis der er spørgsmål til processen for Furesøs DK2020 plan kan du ringe/SMS til Stine Rahbek Pedersen på
tlf. 72164142
Hvis der er spørgsmål til beregninger kan du ringe til Anders Kofoed-Wiuff fra Ea Energianalyse på tlf.
60391703
Referencegruppernes størrelse
Grupper af 5-10 deltagere,
Referencegrupperne teknisk
Deltagerne sendes teknisk ud i break out sessions fra Plenum og tilbage igen, så de skal ikke selv gøre
noget. Tobias Smith fra Fremtidsværkstedet bistår os, Tobias har tlf. 50595426.
Opgaven som facilitator er at varetage værtsskabet for workshoppen - og ligesom hvis du havde gæster
der hjemme, at have øje for at alle kommer til orde og bliver lyttet til. Som vært er du således også selv
deltager og kan byde ind med dine bidrag til dialogen.
Jeg håber du vil facilitere workshoppen så deltagerne så vidt muligt alle bidrager til dialogen om de fire
bullet herunder.

Giv endelig deltagerne så meget medansvar som muligt og lad dem vælge en, der præsenterer jeres
bemærkninger til klimatiltagene og ønsker om nye klimatiltag, hvis det overhovedet er muligt. Som vært er
du meget velkommen til også selv at bringe forslag til klimaindsatser, ind i gruppen.
Referencegruppens opgave
Helt overordnet skal referencegrupperne forholde sig til de klimaberegninger, der er lavet, der er 28
klimakort som alle har fået tilsendt. Grupperne skal primært fokusere på de klimakort der vedrører deres
referencegruppe. Der er en præsentation til hver gruppe med de relevante kort. Hvis nogen i gruppen
gerne vil bidrage til øvrige kort er det fint.
Deltagerne skal kvalificere de klimatiltag der er beskrevet på de enkelte kort, deltagerne repræsenterer
forskellige vidensformer og bidrager enten udfra deres hverdags viden, deres erfaring som Furesø Borger
eller som fagmand- eller kvinde. Det er således vigtigt at alle vidensformer er ligestillet.
Udfor hvert kort er der en boks, det er meningen at du som facilitator skriver de bemærkninger, forslag og
ideer som gruppen har til forbedringer ned på præsentationen, så det til sidst kan præsenteres i plenum.
1. Kort præsentation af deltagerne i gruppen, 10 minutter
2. Klimaindsatserne gennemgås, 20 minutter
3. Fælles refleksion over klimatiltag, alle relevante bemærkninger skrives i de tekst felter der er på
præsentationen
a. hver deltager fortæller hvilke klimatiltag de mener er vigtigst
b. er der noget der mangler i det enkelte klimakort
c. deltagerne overvejer om de kan bidrage til at realisere kortet eller har ideer til hvordan de
kan realiseres
4. Mangler der nogle klimaindsatser?
5. Afrunding, kl 16.30 hvem vil præsentere jeres ideer til forbedringer af klimaindsatserne og jeres nye
klimaindsatser
6. Tilbage i plenum kl 16.35

