Referat for 53. møde i Grønt Forum
Afholdet via ”Teams” Torsdag den 18. marts 2021 kl. 17-19
 Dialogmøde med politikerne fra Teknik og Miljøudvalg og Økonomiudvalg den 21. april kl. 18-19
 Datoer GF møder 2021 den 13/5, 26/8, 11/11
Deltagere
Sekretær GF, Teknik, Miljø og Drift
Danmarks Jægerforbund
Danmarks Naturfredningsforening
Danmarks Sportsfiskerforbund
Dansk Ornitologisk forening
Dansk Skovforening
Friluftsrådet
Naturstyrelsen Storstrøm
SF´s miljøgruppe
Sorø Kodriverlaug

Line Strandholm Magnussen
Stig Egede Hansen
Niels Hilker
Leif Møller
Lene Smith
Jens Kristian Poulsen
Jørgen E. Petersen
Elly Andersen
Henrik Rasmussen
Michael Torp

Afbud/ fraværende
Formand, Leder Natur og Miljø
Grøn Hverdag Sorø og omegn
Naturvejlederforeningen
Dansk Landbrug

Peter Dorff Hansen
Dorte E. Nielsen
Jørgen Tybrind
Joachim Clausen

Gæster
Leder Kongskilde Naturcenter
Teknik, Miljø og Drift
Teknik, Miljø og Drift

Kirsten Blicher Fris
Tanja Krøyer Jørgensen
Helle Wiben Jensen

Udmelding
Sorø Ridesti Laug

Helle Frandsen – vil prøve at finde afløser!

1. Velkomst og gennemgang af dagsorden
Referat fra de seneste møde ligger her https://soroe.dk/politik/raad-og-naevn?via=Searchresultclick
Line orienterede om, at Helle Frandsen er udtrådt af personlige årsager.

2. DK2020 samarbejde om klimahandlingsplan Slides fra præsentationen er vedhæftet som bilag.
Der blev orienteret om DK2020 samarbejdet, og tidsplan for udarbejdelse af klimahandlingsplan for Sorø
Kommune.
Planen omhandler hele Sorø Kommune (ikke kun kommunen som virksomhed). Og der er i planarbejdet fokus på inddragende processer i planlægning og udførsel, samt samarbejder på tværs mellem aktører. Tidsog procesplan er i proces alt efter de politiske meldinger m.v.
GF afventer melding på deltagelse i ”Referancegruppe” efter byrådsseminaret i maj.

Budskabet var, at GF gerne allerede nu kan overveje sin rolle som medspiller, hvilke bidrag og evt. egne aktiviteter kan foreningerne bidrage med til klimahandleplanen, samt at øge opmærksomheden omkring klimaarbejdet blandt borgere og egne medlemsforeninger.

3. Bordet rundt med aktuelt fra medlemmerne

4. Elly fortalte, at NST’s græsningsprojektet på Kongskilde er igangsat - med 12 stk. kvæg af racen galloway
samt 4 stk. ponyer af racen exmore. Der er lavet en græsningsaftale med Krat og Ko, der ejer dyrene.
 Niels fortalte, at DN så småt starter op på udendørs arrangementer.
o Den 18.april afholdes affaldsindsamling.
o Den 30. maj har de Nattergaletur (Flommen).
o Den 20.juni er det De Vilde Blomsters dag.
 Jens Kristian orienterede om statens ambitioner med 75.000 ha urørt skov, som bidrag til biodiversitetskrisen.
 Jørgen fortalte, at han stopper i bestyrelsen for Friluftsrådet ved årets generalforsamling, og dermed også
stopper i Grønt Forum. Grønt Forum takker Jørgen for et langt og engageret medlemskab. Håber der bliver
mulighed for at sige pænt farvel ved fysisk fremmøde senere i år.
5. Økonomi – to ansøgninger om støtte
Ansøgning 1: SUP og DN projekt til plastposefrit Sorø.
Grønt Forum godkender ansøgningen om tilskud til plastikposefrit Sorø. Der lægges vægt på, at initiativet
kommer for de unge. Desuden, at der søges et beskedent opstartsbeløb, og projektet har genanvendelse og
klimaet i fokus. Stor ros fra udvalget.
Der var lidt skepsis i forhold til recirkulering af poser, især i denne Corona tid.
Ansøgning 2: Forvildning af Tømrerparkens seniorboligforenings fællesareal.
Grønt Forum godkender ansøgningen om tilskud til omlægning af grønt areal til blomstrende eng.
De lægger vægt på, at projekt støtter op om biodiversiteten og kommunens egen indsats ”VILD MED VILJE”
på de grønne arealer. Der var følgende kommentarer/tips:
o Fra Naturstyrelsen - at det er bedst at så frøblandinger ud af danske hjemmehørende arter.
o Fra Jægerne – at man med fordel kan lave mindre slåede områder (tørreplads) til dyrelivet inde på
engfladerne, så vildt/fugle/insekter ikke sætter sig på stierne og tørrer op efter regn, hvor de kan bliver forstyrrede af færdsel og evt. trådt ned.
o Fra Stiftelsen – projektet lyder dyr. Det er billigere at fræse arealet, men prøv evt. at indhente et par
ekstra bud på opgaven.
o Fra DOF – den efterfølgende drift er vigtig, så værdien af den store omlægning bliver videreføret i
årene frem.
De tildelte midler udbetales først, når der er indsendt et samlet regnskab for projektet (med bilag eller aftale
om e-fakturering) med status for hvordan midlerne er anvendt.

6. Pause
7. Status på naturvejledningen Slides fra præsentationen er vedhæftet som bilag.
I 2020 har naturvejledningen, som alle andre været påvirkede af Covid19 situationen. Kirsten har nu Signe
Friis tilknyttet 25 timer om ugen og diverse tilkøb af hænder til sommerferieaktiviteter m.v.
Fokus i 2020 har været på udvikling af aktiviteter, som besøgende kan udføre på egen hånd, og så naturskolens rammer bredes ud til endnu flere.
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I 2021 har naturvejlederforeningen fokus på biodiversitet, med kampagnen ”forskellighed” for de mindste i
maj.

8. udsat - Orientering fra Kommunen
9. Dialogmøde
Michael, Stig og Niels tager têten på det politiske oplæg. Emnet bliver, hvordan politikerne ønsker at bruge
Grønt Forum, og om Grønt Forums kommissorium bør skrives om.

10. ikke nået - Eventuelt
Oversigt over arbejdsgrupper (2019)






Agenda 21 plan/handleplan: Niels, Michael, Stig, Dorte og Helle, (samt Peter og Line)
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.
Regninger skal betales elektronisk og sendes til Teknik, Miljø og Drift på EAN nr.: 5798007624750. Husk at
få påtegnet ”Grønt Forum” samt den konkrete aktivitet på regningen.
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