Referat 43. møde i Grønt Forum den 1. februar 2018
Deltagere:
Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand)
Danmarks Jægerforbund, Stig Egede Hansen
Naturvejlederforeningen, Jørgen Tybrind
Sorø Kodriverlaug, Michael Torp
Dansk Skovforening, Jens Kristian Poulsen
SF´s miljøgruppe: Henrik Rasmussen
Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen
Naturstyrelsen Storstrøm, Mikkel Bornø Clausen
Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen
Dansk Landbrug, Ivan Jensen
Sekretær for Grønt Forum, Fagcenter Teknik, Miljø og Drift, Helle Wiben Jensen
Afbud
Dansk ornitologisk forening, Lene Smith
Danmarks Naturfredningsforening, Niels Hilker
Danmarks Sportsfiskerforbund, Leif Møller
Sorø Ridestilaug, Dot Rønne Kejlbo
Godkendelse af dagsorden
1. Oplæg om naturkvalitetsplanen, herunder status på naturråd.
Line Strandholm Magnussen gav et oplæg, med efterfølgende debat. Oplægget er vedhæftet
referatet.
Der modtages gerne input fra Grønt Forum i forhold til hvor der bør prioriteres en indsats.
Kommunen har pligt til pleje i fredede områder hvis lodsejer ikke selv gør det.
2. Orientering om status på naturvejledningen
Kirsten Blicher Friis gav et oplæg om status på naturvejledningen, som er vedhæftet referatet.
Vinter er en forholdsvis rolig periode, hvor der bl.a. håndteres afrapportering til Friluftrådet,
fondsansøgninger, kurser mv. I sommeren er der meget travlt, hvor det kan være svært at nå
det hele med de tilgængelige ressourcer.
Kirsten efterlyste:
 Følgegruppe for naturvejledning som vil bidrage til hvad det er vigtigt at fokusere på,
kontakter mv.
 Etablering af et frivilligkorps – fast stab, stort behov, svært for Kirsten at nå det hele,
hvis det er folk der ikke har været på Kongskilde før.
Debat:
 Evt. gå via frivilligbørs ift. at få frivillige kræfter til at deltage?






Organisationer repræsenteret i Grønt Forum kan komme med forslag til gæstelærer
som Kirsten kan ringe til. Sættes på som punkt på næste møde i Grønt Forum.
Der er især behov for praktisk bistand om sommeren til Kirsten, Grønt Forum kan evt.
via netværk hjælpe med at finde frivillige?
Gå via frivillighedscenter?
Byde ind med hvad naturvejledningen har brug for. Der kan også tænkes i bistand fra
de unge på Akademiet ift. frivilligt arbejde/frivillighedsbevis, mv.

Det blev aftalt at invitere leder af frivillighedscentret til næste møde i Grønt Forum.
3. Tilbagemelding fra projekter der har opnået støtte i 2017
Tilbagemeldingerne fra projekter der har opnået støtte fra Grønt Forum i 2017 var udsendt
med dagsordenen, der var ingen bemærkninger hertil.
4. Beslutning om hvilke projekter der skal modtage støtte i 2018
Der var indkommet ansøgning fra henholdsvis Sorø Privatskole og Stenlille Jagtforening. Ingen af ansøgninger blev imødekommet idet Grønt Forum ikke fandt det tydeligt beskrevet
hvad indholdet og formålet med projekterne er. Der gives afslag på begge ansøgninger, men
begge gives mulighed for at søge igen med ansøgninger der er mere udfoldet beskrevet.
Ansøgningsskemaet rettes til så det i ansøgningen tydeligt skal præciseres hvad formålet med
de givne projekter er. Ligesom det præciseres at budget skal vedlægges ansøgningen.
Grønt Forums pulje annonceres igen.
5. Hvad vil Grønt Forum arbejde med i 2018


Lene vil gerne igen i år arrangere en fugletur ved Kongskilde. Fugleturen er en god tradition, der tiltrækker mange mennesker, og forslaget blev imødekommet med en beløbsramme på i alt 2.000 kr.



Der afholdes et offentligt arrangement om affaldssortering under temaet:
 Hvad kommer der ud af affaldssortering i de kommende år?
 Hvad sker der med affaldet når det hentes mv.?
 Virker det, og hvorfor gør vi det?
 Hvad fører det til, hvor meget genanvendes ressourcerne?
Peter følger op i forhold til oplægsholder fra AffaldPlus, og gerne med arrangement inden sommerferien.



Grønt Forum har fortsat et stort ønske om at blive brugt som dialogpart ift. relevante
strategier og politikker mv, og rettidigt så opgaven kan varetages.



Uddeling af Miljø/Agenda 21-pris 2018: Michael og Dorte er fortsat tovholdere på opgaven.
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Opfordring til at tænke i alternative anvendelse af midler, fx tur med TMU, foredragsholder eller andet.

6. Hvor mange midler skal disponeres til hvilke formål i 2018?
Grønt Forums budget for 2018 er ca. 70.000 kr. (Budget 2018: 63.800 kr. Anmodes overført
fra 2017 til 2018: ca. 6.000 kr.)
Budget 2018 – foreløbige dispositioner:
 Fugletur: 2.000 kr.
 Arrangement om affaldssortering: 5.000 kr.
 Miljø/Agenda 21-pris: ca. 3.- 4.000 kr. (prismodtager får 2.500 kr.)
 Naturvejledningstilskud: 20.000 kr.
 Pulje: Åbent (hidtil ca. halvdelen af Grønt Forums budget til projekter)
 I alt: 30.000/31.000 kr.

7. Tema for dialogmødet med ØK/TMU
Følgende emner/temaer blev drøftet:
 Bruge Grønt Forum som rådgivende organ. Nye byrådsmedlemmer i udvalgene, tune
ind på hvad Grønt Forum kan bruges til. Hvordan kan vi bedst lykkedes med det?
 Dialog om forslag til Vision og Planstrategi 2022 (dog vanskeligt at beslutte for nuværende når indhold i vision og strategi endnu ikke kendes)
Arbejdsgruppe: Stig og Michael. Arbejdsgruppen spørger om Niels ligeledes vil deltage.
Den fastlagte dato for dialogmødet er den 23. maj. Datoen ændres evt. til 18. april hvis det
giver bedre mening ift. temaet for dialogmødet.
8. Orientering om kommende større planer og initiativer i Sorø Kommune
Der er udarbejdet et årshjul for strategi og planarbejde 2018-2021 i Sorø Kommune som ved
en fejl ikke var blevet vedhæftet dagsordenen. Årshjulet er vedhæftet referatet.
Peter gennemgik årshjulet. Der vil vedblivende blive arbejdet med oversigten. Grønt Forum
kan på baggrund af denne melde ind hvor de har størst interesse for at komme i dialog.
9. Opdatering af arbejdsgrupper under Grønt Forum
 Agenda 21 afventer proces ift. den kommende Vision og Planstrategi 2022
 Turarrangementer: Fastholdes
 Miljø/Agenda 21-Pris: Fastholdes
 Vand og Naturplaner: Fastholdes, herudover deltager Ivan også fremadrettet.
 Adfærd: Arbejdsgruppen udgår formodentlig.
10. Punkter til næste møde i Grønt Forum
 Afholdelse af dialogmøde med ØK og TMU.
 Stillingtagen til ansøgninger til Grønt Forums pulje
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Leder af frivillighedscenter inviteres
Grønt Forum overvejer forslag til gæstelærere som Kirsten kan ringe til.

11. Evt.
Orientering fra Jens Kristian: Har fået flere borgerhenvendelser pga. træfældning. Stiftelsen
fælder hverken mere eller mindre træ end der plejes. Flytter mere rundt pga vand, og pt. mere
bynær træfældning.
Der er netop sket en statslig udlægning af urørt skov og biodiversitet skov. Forskel på urørt
skov og biodiversitet skov: Urørt skov - gerne græsning, men ingen indtægter. Biodiversitet –
lysninger, fx en indfasningstid på 10 og 50 år til at overgå til ny betegnelse. Der kan arbejdes
med rydninger for at få større diversitet i skoven.

Oversigt over arbejdsgrupper under Grønt Forum:
 Agenda 21 handleplan: Niels, Michael, Stig, Dorte, Helle og Peter
 Turarrangementer/Aftenuniversitet: Lene og Jørgen E. Petersen (flere medlemmer
ønskes!)
 Agenda 21/Miljøpris: Michael og Dorte.
 Vand- og naturplaner: Stig, Jørgen Tybrind, Jørgen E. Petersen, Leif og Lene
 Adfærd og samfærdsel i naturen, giftfrie haver, mv.: Niels Hilker
Regnskabsregler for interne arbejdsgrupper:
 Grønt Forum afsætter midler til en given aktivitet.
 Arbejdsgruppen disponere beløbet inden for den ramme der er bevilliget.
 Når aktiviteten er afsluttet fremsendes regnskab for de bevilligede midler til Grønt Forum til orientering.
 Bemærk at regninger skal betales elektronisk. Kan bl.a. tilgås via www.virk.dk som
enkelt anviser vejledning til elektronisk betaling. Den elektroniske faktura fremsendes til
Fagcenter Teknik og Miljøs EAN nr.: 5798007624750. Husk at det skal anføres at regningen vedrører Grønt Forum samt den konkrete aktivitet.

Referent: Helle Wiben Jensen
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