
 

 

  

 

Vil du være med til at fastlægge kommunens 
 fremtidige mål for Klima og Energi? 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

Invitation til borgermøde om Nordfyns Kommunes visionsmål for Klima og Energi. 

 
Program: 

• Velkomst ved Formand for Teknik- og Miljøudvalget Anders Thingholm 
 

• Oplæg fra Synergi ved formand Bendt Bendtsen 
SYNERGI er en interesseorganisation, der arbej-
der for, at Danmark reducerer sit energispild – i 
industrien, i de offentlige og almene bygninger 
og i de danske hjem  

 

• Hvad er status i Nordfyns Kommune?  
Ved direktør for Teknik, Erhverv og Kultur Henrik Boesen 
 

• Workshops i tre spor; 
a) Erhverv ved Nordfyns Erhverv og Turisme 
b) Borger ved Landdistriktsrådet Nordfyn 
c) Nordfyns Kommune som virksomhed ved Nordfyns Kommune 

 

• Afrunding og de næste skridt ved Anders Thingholm Formand for Teknik og Miljø 

 

Baggrund for borgermødet: 

Kommunalbestyrelsen satte i budget 2020 den ambition, at Nordfyns Kommunen skal have en tydelig 
retning på den samlede indsats for at reducere udledningen af drivhusgasser, hvorfor kommunen nu-
værende politik for området i løbet af 2020 skal revideres.  
Teknik- og Miljøudvalget er i fuld gang med at omsætte Kommunalbestyrelsens beslutning til et konkret 
visionsmål, som senere skal føre til nogle konkrete handlinger. Og nu er Teknik- og Miljøudvalget klar til at 
trykprøve det foreløbige udspil til et visionsmål på et borgermøde, før det skal godkendes i Kommunal-
bestyrelsen senere på året.  
 
Det foreløbige visionsmål er: 

"Green Steps - CO2 neutralt Nordfyn 2030" 
 

Formålet med mødet er derfor at høre jeres holdning til visionsmålet. Men formålet er absolut også at få 
indsamlet en masse gode input til det videre arbejde. 
 
Mødet finder sted den 20. august kl. 17.30 – 19.15 i Otterup Idrætscenters Multihal.  
Der serveres sandwich og kaffe. 
 
På grund af Covid19 situationen, så er tilmelding nødvendig, da vi skal kende det nøjagtige antal del-
tagere. Kun på den måde kan vi sikre, at lokalet har den rette størrelse, så alle kan føles sig trygge ved 
mødet.  
 
Tilmelding skal ske til llk@nordfynskommune.dk senest tirsdag den 18. august 2020 
  


