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28. Godkendelse af dagsorden 

Beslutning 

Dagsorden godkendt. 
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29. Diverse  

Beslutningstema 

Klima- & Energirådet drøfter de fire punkter i sagsfremstillingen og tager stilling til det videre 
arbejde. 

Sagsfremstilling 

Følgende punkter drøftes kort: 
  

1. Vi har modtaget et ønske fra en borger om at komme med i Klima- & Energirådet. 
Rådet drøfter denne forespørgsel.  

2. Merete har på arbejdsgruppens vegne rundsendt forslag til den årlig 
Bæredygtighedspris, der gives til Erhverv/foreninger i forbindelse med Hedensted 
Erhvervs årlige nytårskur. Hvad ønsker Klima- & Energirådet skal være præmien til 
vinderen?  

3. Vi har fået en henvendelse om at blive stiftende medlem af Foreningen for termonet. 
Merete præsenterer foreningen og dens formål. Rådet skal beslutte om vi skal være 
medlem af foreningen.  

4. Kort orientering om møde mellem Udvalget for Teknik og formænd for 
fjernvarmeværkerne. Herunder drøftelse af hvordan vi tager de første skridt mod 
revision af Strategien for Fjernvarme, som udløber ved udgangen af 2020.  

Administrationen indstiller, 

at Klima- & Energirådet drøfter hvordan der skal arbejdes videre med de 4 emner. 

Beslutning 

1. Rådet har i øjeblikket den størrelse og de kompetencer, der er brug for. På flere 
områder trækker Rådet dog på anden faglig ekspertise, og det vil Rådet meget gerne 
gøre i dette tilfælde også. Merete undersøger desuden, om der kan være en kobling til 
projektet på Trykkeriparken.  

2. Notatet om prisen blev godkendt. Der annonceres efter nominerede i uge 49. Sidste 
frist for nominering er den 20. december 2019. Prisen uddeles på Hedensted Erhvervs 
Nytårskur den 8. januar 2019. 

3. Rådet drøftede henvendelsen fra Foreningen for termonet. Vi ønsker ikke at være 
stiftende medlemmer af en forening ud fra tanken om, at vi ikke ønsker at fremme en 
teknologi frem for en anden. 

4. Der skal laves ny strategi for Fjernvarme inden udgangen af 2020. Rådet involveres i 
denne proces. Vi skal måske kalde det en energistrategi, sådan at der også kan blive 
plads til køling og til fællesvarme/fællesenergi projekter.  
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30. Videre arbejde med FNs verdensmål 

Beslutningstema 

Klima- & Energirådet drøfter den videre proces med FNs verdensmål, som netop er blevet 
drøftet i alle fagudvalg. 

Sagsfremstilling 

Alle fagudvalg har på deres møder den 4.11, 5.11 og 18.11 udvalgt 3-4 af delmålene til FNs 
verdensmål, som udvalget er optaget af.  
På udvalgene har de overordnede drøftelser gået på: 

1. Skal vi vælge de delmål, som ligger helt i kernen på vores opgaver, eller  
2. Skal vi vælge de delmål, som vi gerne vil gøre en ekstra indsats med, som vi ikke gør i 

dag.  
Udvalgene har ikke konkluderet på det spørgsmål - det er forskelligt hvordan valget er faldet.  
  
Klima- & Energirådet skal drøfte hvordan vi foreslår at den videre proces skal være. 
  

Administrationen indstiller, 

at rådet besluttere den videre proces for arbejdet med FNs verdensmål 

Beslutning 

Udvalgene har arbejdet med verdensmål på deres novembermøder. Klima- & Energirådet 
drøftede den videre proces. På udvalgene var der en generel enighed om, at emnet er vigtigt 
og nogle udsagn om, at der ikke var nok tid til processen. På den baggrund blev det besluttet 
at lægge op til lidt mere dialog og proces enten på fagudvalgsniveau eller på Byrådsniveau. En 
arbejdsgruppe bestående af Anders Møller, Ove Kjærskov Nielsen, Henrik Narud og Merete 
Valbak arbejder videre med forslag til det videre arbejde.  
Per Nørmark fortalte om værktøjet SDG Capture, som er et planlægnings- og måleværktøj, 
som muligvis kan bruges. Vi skal desuden huske at se på, om vi kan hente inspiration fra 
andre Kommuner – fx Sønderborg.  
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31. Status på projekter og aktiviteter 

Beslutningstema 

Status på diverse projekter og aktiviteter fra de ansvarlige.  
  
Klima- & Energirådet drøfter eventuelle indsatser på baggrund af dette.  

Beslutning 

Plastprojekt: 
Gruppen er så småt gået i gang med at undersøge mulighederne for et projekt, hvor lokalt 
plastik bliver udnyttet til nye produkter af lokale virksomheder. Det næste møde er i 
kalenderen.  
  
Makerspace og Rep cafe: 
Carsten orienterede om, at der er ved at blive etableret et makerspace og repair cafe i Dungs 
på Vejlevej. Det er et tilbud til lokale, som kan komme ind fra gaden og benytte faciliteterne. 
Det er et godt supplement til Compas, der har et mere kommercielt sigte.  
  
CØ-SMV projekt: 
Carsten fortalte, at Hedensted Erhverv har fået tilskud via en EU pulje til at arbejde med 48 
virksomheder med fokus på energibesparelser.  
  
Compas: 
Merete fortalte, at Compas har fået en bevilling på 130.000 fra Region midt på arbejde med 
REDO ver. 2.0, som går i gang efter nytår.  
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32. Eventuelt 

Beslutning 

Vi skal huske de gode historier. I uge 49 kommer der historier på Facebook og Linkedin om 
bæredygtighedsprisen.  
Kommunikation skal i øvrigt på dagsordenen hver gang, vi har møde.  
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