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Til
Teknik- og Miljøudvalget
Natur- & Miljørådet

Referat af budgetdialogmøde
mellem
Teknik- og Miljøudvalget
og
Natur- & Miljørådet
tirsdag den 24. august 2010 kl. 16.00 – 17.00
i mødelokale 1 på rådhuset

Deltagere:
Teknik- og Miljøudvalget
Brian Hemmingsen, formand
Thomas Kampmann
Gert Poul Christensen
Bjarke Abel
Natur- & Miljøråd
Brian Hemmingsen, formand, Byrådsmedlem
Jan Kiding, Danmarks Naturfredningsforening
Lars Folmer-Pedersen, Landboforeningen Gefion
Mogens Hansen, Danmarks Sportsfiskerforbund
Erik Jurlander, Vandsamarbejdet Greve I/S
Niels Jørgen Hjelmsø, Greve Kogræsserforening
Ole Kahlen, Jægerforbundet
Aksel Madsen, Vandrådet i Greve
Center for Teknik & Miljø
Jesper Brandt, Centerchef
Tommy Koefoed, Sektionsleder for Natur & Miljø
Lise Rørbæk Barsøe, Landskabsarkitekt

Referat:
1. Udvalgsformand Brian Hemmingsen bød velkommen
2. Kort præsentationsrunde
3. Kort om Greve Kommunes økonomiske situation generelt
Jesper Brandt orienterede om den økonomiske situation.
Der var enkelte spørgsmål bl.a. vedrørende lånefinansiering.
4. Udfordringer – i et politisk perspektiv
Lise Rørbæk Barsøe gennemgik budgetrammen for 2010 indenfor Natur- og miljøområdet.
Der blev løbende stillet spørgsmål bl.a. til om der har været ændringer i budgettet på 1.519.000 kr. til
Strandparken i forhold til tidligere år. Det er efter mødet undersøgt og budgetrammen har været den
samme hvert år i perioden 2008 til 2010.
5. Dialog
Teknik- Og Miljøudvalget opfordrede medlemmerne af Natur- & Miljørådet til at prioritere de
største udfordringer og de væsentligeste ønsker for natur- og miljøområdet i forbindelse med budget
for 2011. Der fremkom følgende ønsker:
Generel rydning af opvækst (træer, buske, rynket rose og havtorn) på stranden. Der var ønske
om at påbyde private at rydde opvækst (Dette er der ikke lovhjemmel til på nuværende
tidspunkt).
Opsætning og tømning af flere affaldsbeholdere, især på stranden.
Bedre handicapforhold til naturen. Ønsker at få udarbejdet en kort- og langsigtet handleplan
for bedre handicapforhold.
Etablering af cykelsti langs stranden, således at der med tiden kan skabes en
sammenhængende cykelsti fra København til Stevns.
”Ren strand” udstillingen ved Greve Strandkro skal gøres permanent
Langsigtet handleplan med hensyn til etablering af sammenhængende rekreative stier.
Etablering af gravplads på uindviet jord
Ønsker plejeplaner gennemgået bl.a. for det grønne areal ved Aktivhuset Olsbækken
Generelt etablering af energibesparende belysning
Ønsker fokus på billig afskaffelse af tang/fedtmøg, dog uden det udgør en risiko for
grundvandsressourcen
Den årlige affaldskampagne i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening ønskes
forsat.
Opsætning af papircontainere med batterideponering ovenpå har været en succes og ønskes
fortsat.
Pålægge McDonalds og lignende virksomheder en afgift på emballage.
6. Eventuelt
Intet nyt.

