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1. Godkendelse af dagsorden 
 
Godkendt med tilføjelse til pkt. 5: Nyt vedr. kampagnen for de unge – ”Stand up for 
Agenda 21”. 
 
 

2. Orientering fra udvalgsformanden og fra Teknik & Miljø 
 
Agenda-kontoret orienterede:  
 
D. 28. maj 2009 har MNU tiltrådt, at der gennemføres interviewrunde vedr. det 
fremtidige samarbejde mellem MNU og Agenda 21 udvalget. Interviewrunden laves i 
august 2009. 
MNU har endvidere godkendt, at Agenda 21 handlingsplanen videresendes til Byrådet. 
 
Evaluering af ”Sluk lyset” kampagnen 2009 har d. 28. maj 2009 været forelagt Miljø- og 
naturudvalget, som ønsker kampagnen sendt til kommentering i Agenda 21 udvalget 
med henblik på en efterfølgende behandling i Miljø- og naturudvalget. 
Evalueringsnotatet blev uddelt. Evaluering af kampagnen behandles på Agenda 21 
udvalgets næste møde d. 10. september 2009. Evalueringsnotatet vedhæftes referatet. 
 
Blå Flag kampagnen starter på fredag d. 5. juni 2009 med flaghejsning på Stillinge 
strand. Trykt udgave af Blå Flag programmet blev uddelt til mødets deltagere. Der er 
omfattende information om Blå Flag arrangementerne på kommunens hjemmeside, på 
kultunaut og i turistbureauernes sommerkatalog. Der udsendes pressemeddelelser  



 

vedr. udvalgte arrangementer over sommeren. Blå Flag programmet vedhæftes 
referatet. 

Side2/3 

 
I forbindelse med budget 2010 fremsender administrationen ønske om etablering af ny 
Blå Flag strand på Omø fra 2010. 
 
 
 

3. Drøftelse af udkast til Agenda 21 handlingsplan med henblik på 
høringssvar  

 
Bilag til handlingsplanen udsendes i papir til alle udvalgsmedlemmer. 
Agenda-kontoret præsenterede handlingsplanen. Handlingsplanen blev gennemgået side 
for side til kommentering. Det blev aftalt, at Ib Larsen på baggrund af de 
bemærkninger, som fremkom på mødet, indsender et samlet høringssvar. Høringssvaret 
vedhæftes dette referat. 
 
Agenda 21-kontoret orienterede om, at økonomiudvalget har besluttet, at der i 
forbindelse med budget 2010 skal udarbejdes udviklingsmål for bl.a. Agenda 21. De 
forslag som de enkelte politiske fagudvalg har i budgettet til målformulering på Agenda 
21, vil indgå som supplement til og blive indarbejdet i Agenda 21-handlingsplanen. 
 
 

4. Drøftelse af ideer til klimaevent d. 21. august i Slagelse. 
 
Det blev foreslået, at udstilling omhandlende Agenda 21 udvalgets aktiviteter 
(kampagner etc.) markedsføres på enten markedsdagen i juni eller klimaeventen i 
august. 
 
Der var ingen yderligere forslag eller ideer. 
 
 

5. Nyt vedr. kampagnen for de mindre børn under Agenda-udvalget? 
 
Der blev valgt et nyt koncept for dinosauer-historien. Udkastet sendes til udvalget inden 
næste møde d. 10. sep. 2009, hvor kampagnen drøftes igen.  
 
Stand up for Agenda 21: To stand uppere købes ind – workshop i studenterhuset i 
Slagelse fire (f.eks.) torsdage i oktober 2009. Der vil være konkurrence og præmier. 
 
 

6.  Drøftelse af forslag til ekskursion til Agenda støttede projekter. 
 
Forslag: D. 27. august kl. 16 – 19 ekskursion til Korsør Renseanlæg med rundvisning og 
efterfølgende oplæg vedr. spildevandsplanen. Herefter fortsætter ekskursionen til Bildsø 

 



 

 

Side3/3 Skov og Strand Aktiv Natur Velvære v/Sven Heiner, som er støttet med 
puljemidler. Agenda-kontoret arrangerer. 
 
Agenda-kontoret fremsender med dagsorden til næste møde d. 10. september 2009 en 
samlet oversigt over Agenda støttede projekter fra januar 2007 og frem til nu. 
 
 

7.  Evt.  
 

Til kommende møder i 2009 ønskes: 
 orientering om status på stiplanlægningen – dec. 2009 
 opfølgning på uddeling af puljemidler i den samlede periode udvalget har 

eksisteret inkl. puljetildelingsoversigt – sep. 2009 
 orientering/drøftelse vedr. Tårnborggård og øvrige alternativer til 

naturformidlingscenter – sep. 2009 
 
Konceptet for grønt regnskab ønskes til høring i udvalget. 
 
Der er ønske om en tema-aften i efteråret 2009 omhandlende strategi for kampagner – 
evt. med ekstern oplægsholder. 
 
 

8.  Næste møde  
 
10. september 2009 
 
 
 
 
 
 
 
Marianne Have 
Referent 


