
Klimaaften for foreningslivet i Greve  

5/9 2022 kl. 17-20 

Greve Gymnasium 

Tilstede  

37 tilmeldte fra 20 forskellige foreninger, herunder 4 forskellige partier samt grundejerforeninger, 23 

mødte op. 

Andre deltagere: Enhedschef for Byg og Miljø, klimakoordinator, klimamedarbejder, studentermedhjælper 

og bordværter fra Greve Kommune, en facilitator fra We Do Democracy   

Oplægsholdere: Hans-Jørgen Kirstein (formand for Klima, Teknik og Miljøudvalget), Morten Friis (Deltager 

Danmark), Lasse Lyck (DIF), Ingebritt Van Der Poel (Ældresagen), Jesper Oehlenshlaeger og Johannes Decca-

Winding (Spejdernes Lejr). 

 

Referat fra aftenen 

Aftenen startede med kaffe og kage samt velkomst ved formanden for Klima, Teknik og Miljøudvalget, 

Hans-Jørgen Kirstein, som lagde grunden for den fælles opgave vi står overfor og hvorfor Greve Kommune 

havde inviteret foreningerne til at deltage i denne dagsorden.  

Dernæst gav Greve Kommunes klimakoordinator, Julie Torsbjerg Lynge, et oplæg omkring rammerne og 

metodikken for kommunens kommende klimahandlingsplan samt en kort gennemgang af CO2-regnskabet 

for kommunen. Foreningerne blev præsenteret for det ”klimakit”, bestående af ideplakat, storyboard og 

minieksperiment, som de kunne arbejde med på aftenen og tage med hjem til videre overvejelser og 

inspiration.  

Derefter fulgte den første omgang inspirationsoplæg v. Deltager Danmark og DIF.  

Morten Friis fra Deltager Danmark gav et oplæg om en analyse af danskernes værdier og engagement i den 

grønne omstilling og om hvordan klima kan være en dagsorden som samler fremfor at splitte befolkningen.  

Lasse Lyck fra DIF fortalte om hvorfor og hvordan Dansk Idrætsforbund arbejder med klimadagsordenen 

samt om idrættens klimaaftryk og muligheder for foreningerne til at blive grønnere.  

Efter oplæggene var der drøftelser omkring bordene om hvilke ideer som foreningerne havde fundet på og 

kunne tænke sig at arbejde videre med hos dem, efterfulgt af opsamling i plenum.   

Efter en kort pause fulgte den anden omgang inspirationsoplæg v. Ældresagen og Spejdernes Lejr.  

Ingebritt Van Der Poel fra Ældresagen gav et oplæg om hvordan hun havde taget Klimaborgersamlingens 

arbejde med sig i sit virke hos Ældresagen og inspireret foreningen til at engagere sig i den grønne 

omstilling bl.a. ved oprettelse af en repair-cafe. Derudover et fokus på samarbejde med andre foreninger 

fremover og at den ældre generation kan hjælpe og vejlede andre.  

Jesper Oehlenschlaeger og Johannes XX fra Spejdernes Lejr fortalte om hvordan Spejdernes Lejr 2022 var 

blevet afholdt i Hedeland i sommers og hvilke konkrete tiltag der var blevet implementeret for at gøre 

lejren grønnere siden dens start. Heriblandt en kødfri dag, affaldssortering, grønne aktiviteter for spejderne 

og elektrificeret transport.    

Foreningerne blev budt på sandwich og arbejdede videre med input fra ideplakaterne, som de havde 

noteret løbende. De specifikke ideer blev konkretiseret i storyboards, for at illustrere hvilke udfordringer 



der kunne være på vejen til implementering samt hvilke potentielle samarbejdspartnere der kunne være 

behov for, både internt i foreningerne og eksternt. 

Aftenen sluttede af med en diskussion i plenum om hvilke videre overvejelser aftenens arbejde gav 

anledning til og generelle samt specifikke ønsker som foreningerne måtte have i det videre samarbejde 

med kommunen.   

 

*** 

 

Opsamling på idéplakat og storryboardøvelserne under klimaaftenen for foreningslivet i Greve 

(Fed betyder, at de gik igen flere steder) 

 

Ideplakater input 

1. Foreningen 

Samkørsel til/fra holdtræning og arrangementer  

Elcykel ladere ved idrætscenter 

Opsætning af cykelstativer 

Affaldssortering ved arrangementer  

Vegetarisk mad til arrangementer/kurser/møder  

Intet brug af engangsservice 

Oprettelse af netværk for grønne foreninger  

Arrangere aktiviteter for flere vilde haver  

Synlighed omkring foreningers grønne initiativer – SoMe kampagne med foreningers klimatiltag 

Benytte lokale leverandører af mad  

Afholdelse af ”Frivillig Fredag” – hvordan kan man blive en grøn forening?  

Holde møder i private hjem fremfor offentlige bygninger  

Reducere transport af sten (stenrev)  

Opgøre energikrævende aktiviteter – fokuser på top 3 

Spare på vandet 

Benytte miljøvenligt papir  

Bruge lav energi lyspærer og lyssensorer 

Omlægge bilpark til el-biler  



Skrue ned for varmen 

Påtale overforbrug  

 

2. Samarbejdspartnere 

Kommunen til affaldssortering i offentlige bygninger  

Kommunen til klimakommunikation 

Kommunen til at synliggøre de gode historier  

Kommunen kunne uddele Årets Bæredygtighedspris  

Stop Spild lokalt 

Chrispys hjælpende hænder (stop madspild) 

Ældresagen  

Danmarks naturfredningsforening 

Idræts- og Fritidssekretariatet 

Byrådet til bevilling 

Spejderne 

 

 

Storyboard 

Karlslunde landsby spiser klimavenligt sammen 

Sortering af affald – deltagere og brugere skal instrueres i korrekt sortering 

Minimere ressourceforbrug ved politiske valgkampe 

CO2-sugning 


