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Styregruppemøde
1. Referat godkendt
2. Byrådets Temamøde om DK2020, blev drøftet og oplægget godkendt med
følgende bemærkninger
a. Kortene opbygges som Ballerupmodellen med følgende
tilføjelser
b. kort på de 15 nye klimahandlinger, der er har størst effekt i
forhold til at nedbringe klimabelastningen
c. kortene skal medtage økonomi, så det bliver tydeligt hvad CO2
reduktionerne koster og det skal kunne sammenlignes
d. kortene skal tydeliggøre hvem, der har den økonomiske opgave,
fx forsyningsselskab, kommunale virksomhed, borger,
grundejerforening mm
e. kortene skal medtage oplysninger, der gør det tydeligt hvem der
har handlemulighed, eksempelvis at der er virksomhederne, der
kan motivere ansatte til at erstatte en eller flere bilture med en
cykeltur og at forvaltningen kan facilitere processen
f. regeringens udspil på bæredygtigt byggeri skal ”besøges” i
forhold til relevante indsatser
g. programmet for temamødet afsluttes med en opsamling, dette
tilføjes programmet
3. Ny tidsplan blev godkendt med følgende tilføjelser
a. chefgruppemødet udskydes til efter sommerferien

b. Jonstrup 89 inviteres til møde
c. miljørådet skal ind i processen på førstkommende møde d. 11
september
d. Furesøs DK2020 plan skal på EKU møde til efteråret
4. Referencegrupperne er kommet godt fra start med et indledende møde, hvor
fagpersoner i Furesø Kommune og forsyningsselskaber har bidraget til, at
kvalificere data og beregninger af Furesø Kommunes klimabelastning og
beregninger til DK2020 scenarier.
5. Ea- Energianalyse leverer på den indgåede kontrakt på både mødedeltagelse
og klimaberegninger
6. Meddelelser
a. Realdania og Kl har udsat aflevering af Furesøs DK2020 plan
til oktober 2022
b. Klimafolkemøde, styregruppen og Byrådet inviteres
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