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Ansøgning om forhåndstilsagn om støtte til afholdelse af Klimakommune-seminar.

Gribskov kommune har indgået en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være 
klimakommune. Aftalen vedrører alene tiltag i forhold til kommunens egen virksomhed.
Andre kommuner er gået videre og har besluttet at gøre meget mere ved siden af aftalen. 
Blandt andet ved at fremme og støtte borgerinitiativer.

Seminaret vil tage udgangspunkt i Gribskov kommunes Klimakommune-aftale med Danmarks 
Naturfredningsforening.
Og med fokus på mulighederne for at udvide og supplere klimaindsatsen vil vi invitere 
repræsentanter for to af de kommuner, der har markeret sig meget klart, nemlig Sønderborg 
og Lejre.

Seminaret skal være til inspiration og efterfølgelse for borgere og politikere her i kommunen.

Som oplægsholdere tænker vi at invitere 
• byrådsmedlem Anders Brandt fra Sønderborg  kommune  
• koordinator fra Koncernstyring i Lejre kommune, Tina Unger 
• en repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening
• formanden for Plan- og Miljøudvalget i Gribskov kommune Morten Jørgensen
• Esben Schultz fra Danmarks første fossilfri skovlandbrug ved Svanholm.

Særligt indbudte derudover vil være Plan-og Miljøudvalgets medlemmer, de øvrige 
byrådsmedlemmer, Jens Prom - økologisk landmand og aktiv i Danmarks 
Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gribskov -, samt Niels Andersen og Jette 
Haugaard fra Annisse Lokalråd.

Endvidere får Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Gribskov, samtlige 
lokalråd og borgerforeninger i kommunen, Grundejerkontaktudvalget, 
Vandværkssammenslutningen, Kronborg Vestre Birks Biavlerforening, og DOFs 
lokalafdeling en invitation.
Seminaret vil blive annonceret, så andre interesserede borgere kan tilmelde sig.
Deltagerantallet kan ikke forudsiges, men vi sigter på mindst 50 deltagere.

Vi har endnu ikke sat dato på, lavet aftaler med oplægsholderne, reserveret lokaler.
Da efteråret for mange, især for byrådet, er særdeles travlt, sigter vi på at afholde 
seminaret i løbet af første kvartal i 2017.



Uden sikkerhed for det økonomiske grundlag vil vi ikke indgå endelige aftaler med 
oplægsholderne.

Vores overslag over udgifterne ser således ud:
Honorarer til 4 oplægsholdere - 8.000 kr
Transportgodtgørelse 1.500 kr
Traktement (kaffe, vand, frugt, kage) 1.000 kr
Annoncering, plakater. m.v. 8.000 kr

I alt 18.500 kr.

Seminaret vil blive afholdt en lørdag eftermiddag fra kl.14.00-18.00.

Programmet i korte træk vil være oplæg fra paneldeltagerne med mulighed for 
afklarende spørgsmål efter hvert.  – derefter debat mellem paneldeltagerne indbyrdes 
og de øvrige deltagere. Foreløbig sammenfatning af indlæggene.

Den sidste time tænkes anvendt i mindre grupper, der udarbejder forslag / stikord til 
hvad der ønskes af initiativer til fremme af Gribskov som en klimakommune, der favner
meget videre end energiforbruget i egen virksomhed – herunder hvordan kommunen 
kan understøtte relevante borgerinitiativer.

Vi har endnu ikke søgt fondsmidler, men vil gøre det, såfremt Kulturrådet ikke 
imødekommer hele det ansøgte beløb.
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