
Referat af møde i klima og energigruppen den 10.10.22 

 

Tilstede : Kiki, Karsten, Bo, Mogens, Lise og Marit      Afbud fra Chrisser og Ann. Ref.: Marit 

 

Dagsorden 

1. Ansøgning til Energistyrelsen 

2. Referat af møde med kommunens klimatask force og Evy start up 

3. Referater til hjemmeside.  

4. Indhold og dato for stormøde 

5. Høringssvar 

6. Oplæg til generalforsamling 

7. Evt. 

 

Ad.1 Det vigtigste her og nu er ansøgningen til Energistyrelsen, som vi kom med rettelser til. Der er 

deadline den 14.10. Chrisser, Karsten og Marit har arbejdet sammen om det og Ulla bidrager med oplæg 

om kommunikationsplan. Der er krav til, at man skal formidle sine resultater. Vi kan sende appitizers ud til 

interesserede undervejs og lave en større formidling, når projektet er gennemført. Karsten har anslået, at vi 

kan komme ud til ca. 500. 

Ansøgningen er inddelt i grupper afhængig af, hvor mange penge man søger. Den er bygget kvantitativt op 

således, at des flere penge, der søges des større tal skal man opnå indenfor de forskellige kategorier f.eks. 

skal vi helst op på 60 interesserede i den kategori vi søger. Vi er i skrivende stund oppe på 65 husstande, 

hvilket er flot ud af 76 husstande.  

Vi skal angive, hvor mange eksterne aktører vi samarbejder med. Vi skal have mindst 5 i vores kategori. Vi 

drøftede forskellige muligheder: 

Hvem har vi allerede fået: Børnenes Dyremark, Ålborg Universitet, Kredsadm. (Jacob), Zita grafiker, John 

Andersen (RUC), Vildrosen.  

Hvem venter vi svar på: Ålborg Universitet, Handelsstandsforeningen, Frederikshøj. 

Chrisser og Bo taler sammen om, hvem der kontakter Frederikshøj.  

Under punkt, hvor vi beskriver projektorganisationen synes vi, at vi skal dokumentere med titler, at der er 

mange ressourcer i vores energigruppe.  

Lise mener det er vigtigt, at der skelnes mellem produktionsstrøm og transport af strøm i ansøgningen og at 

man ikke bare skriver ”det offentlige net”. Vi diskuterede også, hvorvidt energifællesskabet skulle have en 

stabil pris hen over dagen eller variabel pris. Især i relation til el-biler. Lise mener man bør have mulighed 

for valg så man kan bruge strøm når det er billigst. Dette er en problematik, der kan/skal diskuteres senere.  

Tidsplanen i ansøgningen er baseret på det materiale, vi har fået fra EBO. EBO er i øvrigt ikke nævnt, for vi 

har ikke en aftale med dem endnu. Vi har ikke andre sponsorer, så vi er meget afhængige af, at denne pulje 

giver os penge til rådgivning. Så kan vi komme videre.  



Chrisser og Karsten vil oploade ansøgningen den 13.10.  

 

Ad.2 Vi har haft møde med Kbhs kommunes klimatask force. Det var positivt. Se tidligere udsendte referat. 

De lovede, at de ville se vores ansøgning igennem. De har i skrivende stund fået den tilsendt og har givet en 

positiv tilbagemelding. De synes det står tydeligt og klart, hvad det er, vi vil.  

Chrisser fandt frem til Enyday, som Chrisser, Karsten og Marit har haft et zoommøde med. Det er et lille 

start up firma, der ligger ved DTU. De har lavet et system med apps til telefon og PC til administration af 

energifællesskaber. Noget lig ANDEL energi, som mange af os har. Vi synes ikke helt, at det egner sig så 

godt til vores brug.  

Ad.3 Kiki er med i webgruppen. Det er godt, at relevante referater fra klima og energigruppen kommer ud 

til så mange som muligt. Så de skal lægges ind på hjemmesiden når denne er kommet helt op og stå. Vi ved 

ikke helt endnu om nogle informationer skal holdes internt og nogle evt. eksternt. Det skal afklares 

nærmere. 

Vi vil også lave en facebookgruppe for Energigruppen.  

Ad.4 Bo foreslår, at vi finder dato for stormøde, som skal afholdes i klubhus for hele Mozart og for andre 

inviterede. For at kunne tage kvalificerede beslutninger på Mozarts generalforsamling den 28.11. bør vi 

have dette møde inden, hvor spørgsmål kan stilles og afklares. Vi vil bl.a. invitere EBO til mødet, f.eks. også 

Frederikshøj og Vildrosen. Vi ved, at Frederikshøj er i gang med noget omkring solceller. Bestyrelsen i 

Mozart har bevilget 2000 kr til at afholde mødet, som bør ligge i den første uge i november. F.eks. den 3.11. 

Karsten vil høre Stefan om han kan den dag. Mødet skal holdes i så god tid, at vi efterfølgende kan nå at 

lave et oplæg til generalforsamling.  

Ad.5 Der er en høring i gang omkring EU regler med 4 forskellige ændringsforslag indenfor energiområdet. 

Høringsfrist er 4.11. Vi kan ikke nå at lave høringssvar, men der er en opfordring til at følge med i 

høringssvarene. Der er bl.a. blevet protesteret mod matrikelbegrænsningen og andre ting der er barrierer. 

Bl.a. Ulrik Jørgensen har lavet høringssvar. Det kunne være interessant at se, hvilke ting han bygger sine 

høringssvar på.  

Ad.6 Oplæg til generalforsamling. Punktet blev udskudt til efter stormøde. 

Ad.7 Evt. Kiki vil i øvrigt kontakte Anne og høre om principper for at låne bestyrelsens lokale i klubhus. Vi 

kan ikke være i køkkenet, når der er yoga i store sal. Og vi skal finde ud af, hvordan vi får nøglen.  

NB. Vær opmærksom på:  

Bos mailadresse: qxp@bille.dk 

Og Marits : Maritdalsgaard@gmail.com  
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