


17:00 Intro og aftenens program v. Johan Galster, Facilitator fra We Do Democracy

17:05 Velkomst v. Hans-Jørgen Kirstein, udvalgsformand for Klima-, Teknik- og Miljøudvalget

17:12 Kort om klimaplan i Greve Kommune v. klimakoordinator Julie Torsbjerg Lynge

17:20 1. omgang inspirationsoplæg og dialog v. Johan Galster med Morten Friis fra DeltagerDanmark og Lasse Lyck fra DIF 

17:45      1. inspirationsbrainstorm v. alle

17.55      Kort pause

18.05 2. omgang inspirationsoplæg og dialog v. Johan Galster med Ingebritt Van Der Poel fra ÆldresagenGreve og medlem af 
Klimaborgersamlingen og Jesper Oehlenschlager kommunikationschef på Spejdernes Lejr 2022 

18.40 2. inspirationsbrainstorm v. alle

18.50 PAUSE dialog og sandwich ved bordene

19.05 Storyboard v. alle

19:40 Feedback fra hinanden

19:50 Afrunding med et par eksempler fra salen

20:00 Tak for i aften







- Paris-målsætningen om CO2-neutral inden 2050
- Danmarks målsætning om 70 %-reduktion inden 2030
- Greve skal fastsætte mål og indsatser med sin klimaplan + blive 
klimarobust

I Greve er der tal på transport og energi, mens det endnu er svært, 
lokalt, at kvantificere det øvrige forbrug. Emnerne er dog de samme 
som i grafen ved siden af:

▪ Transport
▪ Energi
▪ Mad og drikkevarer
Efterfulgt af elektronik, ferier, tøj, ting & sager.

En global borger har et ”budget” på 2 tons CO2 – danskerne bruger i 
omegnen af 17 tons. 



Inden 1. behandling

• Klimaborgersamling: www.greve.dk/klimaborgersamling

• Forenings-, fritids og kulturliv: www.greve.dk/klimaaften-
foreninger + opfølgende møder

• Miljø- og naturrådsmøde (i morgen)

• Boligselskaber og landsbylaug (ikke dato endnu)

Kirkerne/menighedsråd (oktober)

Erhvervslivet (d. 12. oktober): Ressourceoptimering og samspil 
med kommunen

• Forsyningsselskaberne i juni og i varmeplanen

13. oktober: 

KTMU, 1. behandling

Evt. sidste 
inddragelsesmøder før 

udkast er færdigt

Februar: 

Behandling af 
(hørings)udkast

Input til udkastet

April: 

Politisk 
behandling og 

vedtagelse

http://www.greve.dk/klimaborgersamling
http://www.greve.dk/klimaaften-foreninger
https://erhvervscentret.greve.dk/events/12-oktober-maanedens-fokus
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1. Inspirations- og vidensmøde – for jer og os

2. Gå-hjem og sum, drøft, afprøv – hvor I nu er, ligesom vi gør

3. Grib knoglen og brug e-mailen – Cecilie og jeg er her!

Vi vil så gerne høre fra jer, bilateral aftale pr. forening eller flere via et 
samlet (digitalt) møde i uge 41


