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Referat af 1. møde i Miljø & Energiudvalget.  

 

Mødet afholdt hos Niels den 12. oktober 2011 
 

niels.mona@mail.dk 
   

 
Til 'Torben Burkal', ankerfj@hotmail.com, nordfilm@mail.dk 
Fra: Niels Maagaard (niels.mona@mail.dk) 
Sendt: 12. oktober 2011 16:49:27 
Til:  'Torben Burkal' (tburkal1@gmail.com); ankerfj@hotmail.com; nordfilm@mail.dk 
Udvalgsmøde onsdag den 12. oktober 2011 hos Niels, Engelstedsgade 5, kl. 20 

  

Dagsorden:   

1. Valg af referent 
 

Anker  
  

2. Hvad er vores mandat? 

Se referat fra bestyrelsesmødet den 22. august 2011 & udkast til referat fra 
bestyrelsesmødet den 26. september 2011. 

Idéen med udvalget: Hvordan kan vi fremtidsrette vores kvarter? 

Udvalgets navn: 

Miljø og energiudvalg. 

Hvordan ville man indrette vores huse i dag? 

Hvordan ville arkitekter indrette vores kvarter. Det kunne være en opgave for 
arkitektstuderende. 

Vi skal nå frem til teknologiske og arkitektoniske fremtidsrettede løsninger.  

3. Hvilke opgaver skal vi prioritere, og hvem vil være ”tovholder” på de enkelte 
områder? 

 
Arbejdsområder: 
 
Energi  
Vind  
Solfanger 
solceller  



 
Kloakker  
Regnvand  
 Genbrug af regnvand 
 Må vi bruge regnvand til toiletter? 
 Faskiner  
 Hvordan er vores kloaksystem? 
 Hvad gør kommunen med vores kloakker? 
 Bliver kloakkerne renset? 
 Hvor kan vi lede regnvandet hen? Baneterrænet? 
 Spærre vores bump for regnvand 
 Tilskud  

Niels tager fat i kloak og vand 
 
Isolering  
 Vinduer  
 Isolering af tagkonstruktion 
 Isoleringsmaterialer 
 Konsulenter i isolering 
 
Ventilation  
 
Varme 
 Varmetjek  
 Tjek med infrarødt kamera. 
 
Benchmarking over, hvordan er en families samlede forbrug? 
Torben forhører sig, om vi kan få hjælp i kommunen ang. vand og el. 

 
     Kvarterets grønne regnskab. 

4. Hvordan skal vi organisere os i forhold til ”Byggeforeningsenergigruppen” og dens 
initiativer? – Herunder den planlagte fælles hjemmeside. 

 
De projekter vi laver, skal lægges ud på den fælles hjemmeside. 
Vores hjemmeside skal have link til den fælles hjemmeside. 

  

5. På sidste bestyrelsesmøde blev det foreslået at vi afholder et møde i fælleshuset 
om ”optimering af varmeforsyningen i de enkelte huse” – Hvem til være ”tovholder” 
og andre aktive? – Hvornår skal arrangementet afholdes? 

 
Niels forhører sig hos kommunen, om de vil komme ud og holde oplæg.  

 
6. Kommende møder. 

 
8.11.11  hos Torben kl. 20.00 HPØ 18 

  



7. Evt.: 
    

Med venlig hilsen 

 Mobil: 29 29 03 41 


