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Protokol til mødet Energi- og miljøudvalget, ondsdag den 26.09.2012 
 
Tilstede: Anders Molt Ipsen, Kirsten la Cour, Niels Ole Krogh, Heike Sørensen, Hans-

Christian Christiansen,Petra von Oettingen, Jørg Braun, Jens Wriedt, Frank 
Rosada 

 
Afbud: Per Gildberg, Dirk Clausen, Thomas Sørensen 
 
Start kl.: 15:30 
 
Følgende emner blev drøftet: 
 

 
• Diskussion om tiltag på vores institutioner: 

Teknisk Afdeling er i gang med at sanere vores bygninger. 
Hvis der er nogen energi-projekter på vores skoler skal de synlig gøres. 
Det kunne være på et energifestival som kunne afholdes alle 4-5 år. 

 
• Efter Fokushima skal der ske noget. 

Man skal ikke kun vise børnene kastastrofer, man skal også vise vejen 
ud. Anvise eleverne handlingsmuligheder. Etablere en handlingsplan om 
adfærdsændringer – ny generation lærer bedre end de ældre (glemmer 
ting). Medlemmerne er klar over, at ikke alle kan fåes fat i. Alle skal kigge 
hvad kan vi gøre – lys, vand, varme osv. 
Der skal findes en kontaktperson som hjælper med at sætte noget i gang 
og er tovholder. 
Samarbejdrådet siger hvad der skal gøres og skoleinspektørerne skal 
omsætte det. 
 

Til medlemmerne af   
Energi- og miljøudvalget: 
 
Anders Molt Ipsen 
Per Gildberg 
Kirsten la Cour 
Niels Ole Krogh 
Petra von Oettingen 
Hans-Christian Christiansen 
Heike Sørensen 
Thomas Sörensen 
Jörg Braun 
Dirk Clausen 
Jens Wriedt 
Frank Rosada 

Flensborg, den 07.01.2013 
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Side 2 af 2 

• Der blev foreslået at der skulle findes en høring. At der skulle være 
forpligtende regler og stramme op på sagen. Men de fleste ser ingen 
behov i en høring. Der belv spurgt hvilken forestilling man har i de 
forpligtelser: 

o Værdi – ført hånd 
o Kyllingkurser osv. 
o Politiken skal overholde – hjælpe hinanden 
o Hvis vi skal have det – kigger vi på prisen 

 
• Vi skal ikke slappe af. Vi skal ikke være jubeloptimistisk – der skal 

arbejdes vigtige ting, der skal vises igen og igen hvad der sker. 
 

• Spørgsmålet om motivationen. 
Kredsen bliver mindre og mindre. 

 
• Energi-kufferten son Hans-Christian har købt burde udlejes til skolerne, 

så eleverne kan lære hvordan de kan finde muligheder at spare energi. 
 

• Der blev forslået at udvalget mødes alle 6 måneder 
 
 
Mødet slutter kl.: 17:00 
 
Næste møde: Tirsdag, den 26.03.2013, kl.: 16:30 – Center for Undervisnungsmidler 
(stort mødelokal) 
 
 
Venlig hilsen 
 
Frank Rosada 
 
 
 


