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1) Formalia
a) Valg af mødeleder

i) Benjamin
b) Godkendelse af dagsorden

i) Godkendt
c) Godkendelse af referat

i) Godkendt
d) Tilstedeværende:

i) Peter, Finn, Busse, Magnus, Benjamin, Helene, Kristine, Marlene
e) Afbud

i) Jane, Thomas, Melina, Valdemar

2) Dialogmøde med Klima - miljøforvaltningen
a) Klimaplanen DK2020 er geografisk baseret, og derfor er udledninger fra

byggeri (produktionen af materialerne) ikke medregnet (på tal, men man er
fokuseret på det som indsatsområde). Tilgengæld er Aalborg portland i vores
område, men ikke regnet med i planen.

b) Aalborg kommunes indkøb udleder 200.000 tons CO2
i) Hvis vi bliver 5% bedre, så svarer det til 11.000 ton CO2

c) Der er  nogle ting der kræver ændrede rammer
i) Landbrug
ii) Udtagelse af landbrugsjord
iii) Industri
iv) Transport
v) CO2 fangst og Power to x

d) Transportsektoren har modsat det generelle billede øget sin udledning af
drivhusgasser,

i) Bilpakken bliver større, og derfor giver de 750.000 elbiler, begrænset
effekt.

ii) tog, fly og skibe er udtaget fra Aalborgs handleplan, fordi man ikke
mener man har mulighed for at påvirke det lokalt.

iii) 335.000 ton CO2 udledning fra vejtransport.
(1) En af metoderne til det, er fortætning, og at lægge funktionerne

der hvor borgerne er, så afstandene bliver mindre.
(2) Man skal flytte folk over til cykel, fod, kollektiv transport,

fælleskørsel.
(3) Anlæg af nye veje, cykelstier og anden anlæg ligger ikke i

transportområdet.
(4) Det er et adfærds tungt område, og derfor er det svært at

forudsige og analysere



(5) nulemisionszoner og hastighedsbegrænsninger er ikke muligt
nu, grundet lovgivning, det forventes der kan komme en række
muligheder for i løbet af i år

3) Orientering fra folketinget
a) Lisbet orienter fra folketinget.

4) Folketingsvalg
a) Marlene præsentere hvad Melina og hende snakkede om den anden dag.

i) Der er lavet et organisationsdiagram.
ii) Der er forsøgt at lave overblik over opgaver
iii) At få engageret mange mennesker i valgkampen
iv) At få flest mulige stemmer på SF
v) Mange konkrete praktiske opgaver kan lægges ud til aktive

(1) Herunder er det ofte kandidaterne der kan trække aktiviteter til
b) Fordeling af valgkamps midler

i) Melina
(1) minimum 45.000

ii) Thomas
(1) maksimum 7.500

iii) Lasse
(1) maksimum 7.500

iv) Det samlede budget hedder 60.000 kr for hele budgettet. Så de midler
som Thomas og Lasse ikke får brugt, bliver kanaliseret over i Melinas
kampagne.

5) Deltagelse i Aalborg Pride
a) Kristine kan ikke være tovholder på projektet.

i) Der er ikke umiddelbart nogle i bestyrelsen der kan.
ii) Hun prøver i Nordjylland i morgen.


