Referat 45. møde i Grønt Forum den 13. september 2018
Deltagere:
Leder Natur og Miljø, Peter Dorff Hansen (formand)
Sekretær GF, Teknik, Miljø og Drift, Line Strandholm Magnussen
Danmarks Jægerforbund, Stig Egede Hansen
Danmarks Naturfredningsforening, Niels Hilker
Danmarks Sportsfiskerforbund, Leif Møller
Dansk Landbrug Joachim Clausen
Friluftsrådet, Jørgen E. Petersen
Grøn Hverdag Sorø og omegn, Dorte E. Nielsen
Naturvejlederforeningen, Jørgen Tybrind
SF´s miljøgruppe: Henrik Rasmussen
Sorø Kodriverlaug, Michael Torp

Afbud
Dansk Skovforening, Jens Kristian Poulsen
Dansk Ornitologisk forening, Lene Smith
Naturstyrelsen Storstrøm, Mikkel Bornø Clausen / nyt medlem pr. 22/11-2018 Elly Andersen
Sorø Ridestilaug, Dot Rønne Kejlbo

1. Godkendelse af dagsorden
Nyt dagsordenspunkt vedr. at naturvejledningen nævnes i det politisk prioriteringskatalog for besparelser.

2. Frivilligcentret præsenteret af Lone Lisborg
Foldere om frivillighedscentret runddelt (se vedhæftede filer). Som noget nyt giver Sorø Kommune
én adgang pr. forening til en fondsdatabase (Fonde.dk).
Frivilligcentrets fokus er arbejdet med frivillige – og det gælder alt frivilligt arbejde.
Frivillige er ”villige” til at lave et stykke ulønnet arbejde og ”fri” til at sige stop hvornår det skal være.
Det gælder også selvom man betaler kontingent eller får udgifter til fx transporter og beklædning
betalt (sportstræner). Frivilligcentret støtter derfor op om at frivilligt arbejde skal være sjovt og lystbetonet bl.a. med kurset ”Nøgler til at få succes med frivillige”.
Der er enkelte kurser og arrangementer støttet af social- og indenrigsministeriet, hvor man skal være en frivillig, social forening for at deltage.

3. Nyt fra naturvejleder Kirsten Blicher Friis
Status for biprojekt med midler fra GF 2017. Der er bygget lege-kuber i samarbejde med hulebyg
(se Kongskilde Naturcenter på Facebook). Et andet projekt fra 2017 støttet af GF, tryk med naturmaterialer, er en succes. Her i efteråret holdes høstmarkeder ude på skolerne i stedet for på
Kongskilde, da skolerne ikke har transportmulighed i år.
Kongskilde Naturcenter holder Åbent hus om formiddag d. 23/10-18, primært for pensionister, og
Kirsten håber, at der kommer folk med kompetencer indenfor fx biavl, håndværk og husgerning.

4. Tidsfølgen med Vision og Planstrategi 2022 og Lokal Agenda 21 plan
Helle Wiben Jensen fortalte at Agenda 21 planen bliver en selvstændig plan ved siden af Visionog Planstrategien (VIP22). Agenda 21 planen skal udarbejdes i 1.halvdel af 2019, og gerne med
afsæt i Vision- og Planstrategien. Verdensmålene indeholder bæredygtighedsmål, som på sigt nok
vil afløse Agenda 21. Men pt. indeholder planloven krav om en selvstændig Agenda 21 planlægning.
Et flertal i Grønt Forum udtrykker bekymret for, om det er en nedprioritering af Agenda 21, at den
ikke er en del af Vision og planstrategien som tidligere.
Grønt Forum har hidtil bidraget til kommunens Agenda 21 plan, med nedsættelse af arbejdsgruppe, hvilket forsættes.
5. Kommende større planer og initiativer i Sorø Kommune (fast punkt)
4a. Prioriteringskataloget for besparelser - hvor naturvejledningen er nævnt.
Grønt Forum støtter op om naturvejledningen for skoler og institutioner i kommunen. Naturvejlederstillingen modtager løntilskud fra Friluftsrådet på 250.000 kr. årligt. Ved reduktion af det kommunale tilskud må friluftsrådets tilskud forventes at bortfalde.
4b. Orientering fra Natur og Miljø om igangværende projekter: ”Vild med Vilje” som omfatter mere biodiversitetsvenlig drift af kommunens grønne arealer, samt renere gadekær med bakterier.
GF’s medlemmer er interesserede i at samarbejder med andre foreninger om ”vild med vilje”. Det
kunne være et arrangement (infoaften/ foredrag (høsletdag) om giftfri haver, bivenlig beplantning,
biodiversitet m.m.
6. Nyt fra Grønt Forum:
5a. Status og disponering af budget 2018
Der er ca. 50.000 kr. tilbage for i år. Der er kommet en ansøgning fra Naturvejlederen om 13.950
kr. til høstarrangement, i forbindelse med at høstfesterne er rykket ud på skolerne skal der bruges
flere materialer. Ansøgningen blev imødekommet.
5b. Agenda 21 Miljøpris 2018
Agenda 21 prisen 2018. Arbejdsgruppen indstiller Anders Munksgaard Nielsen til Miljø/ Agenda21prisen 2018. Indstilling blev godkendt. Arbejdsgruppen arbejder videre på en overrækkelses af prisen i starten af oktober. Det bliver mandag d. 1. oktober kl. 16:30 på Storgade foran Sorø bibliotek. Der bliver spurgt til om Agenda 21 skulpturen flyttes til torvet ved biblioteket eller ud foran den
nye hovedindgang. Der er ikke endelig afklaring på torvefornyelsen.
5c. Borgermøde om ny affaldsplan
Der afholdes borgermøde med AffaldPlus på Borgerskolen, mødet er desværre rykket en måneds
tid til tirsdag d. 30. oktober (i forhold til tidligere oplyst d. 27. september).
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Praktisk – Teknik Miljø og Drift står for lokaler og vand på kander. GF/ Dorte står for at skaffe økologiske æbler. Det aftales at TMD laver et opslag på Facebook (m.fl. medier) til deling ude i organisationerne.
7. Tiden var gået - tak for denne gang.
Næste møde er den 22. november 2018.
Referent: Line Magnussen

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.
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