
Referat af møde i klima og energigruppen den 24.10.22 

 

Dagsorden. 

 

1. Siden sidst 

2. Kommende info/stormøde 

3. Oplæg til generalforsamling og forslag. 

4. Vedtægter til AMBA 

5. Info vedr. området 

6. Evt.  

7. Næste møde 

Ad.1 se under ad.5 

A.2 Karsten har haft kontakt med Stefan. Der er kommet et nyt tilbud på afholdelse af ”møde omkring 

energifællesskaber”. Det er på 3628,31 incl. moms og kørsel. Karsten har forelagt det for Kasper, som vil 

vende med bestyrelsen, om de kan bevilge yderligere penge. Vi skulle bare planlægge videre, sagde Kasper. 

Mødet skal afholdes den 3.11. Kiki har fået grønt lys fra Anne på klubhus den dato. Vi har aftalt, at vi mødes 

kl 18.15 og laver kaffe og stiller borde op. Kiki køber kaffe.  

Vi har tænkt at invitere Vildrosens bestyrelse, Ole Boesen og Kaj fra Kalvebod, John Andersen fra 

Frederikshøj/Bymiljø i Lokaludvalget. Vi inviterer ikke Bavnehøj Områdefornyelse, Folehaven eller personer 

fra klima task force. Men vi kan evt. sende et referat af mødet. Mødet er primært til gavn for Mozarts 

beboere. 

Vi har lagt følgende dagsorden til mødet den 3.11. kl 19.30: 

Indledning kort. Hvem er vi, hvor langt er vi, hvad er vores visioner. 

Oplæg fra Stefan max. 1 time 

Spørgsmål fra salen, kommentarer og diskussion. 

Nye til udvalget.  

Indkaldelse/invitation med dagsorden skal hurtigt ud. Karsten og Marit mødes den 15.10. og laver dette. 

Desuden laver de en lille indledning til selve mødet. 

Bo får invitationen samme dag og laver en pdf med vores solsikkelogo. Bo kontakter Anne m.h.p. at få lov til 

at trykke pampletten. Kiki deler det ud i postkasserne og den sendes på mail til alle i Mozart via Kasper 

Sorgenfrei (Bo).  

Chrisser sender til John, Vildrosen, Frederikshøj og Kalvebod på mail.  

Stikord til indledningen: 

Hvem er energiudvalget, hvad er vores visioner, hvordan kan det virkeliggøres. Vi kan bruge teksten fra 

vores ansøgning til Energistyrelsen. Nogle af spørgsmålene giver vi til Stefan f.eks. hvad er økonomien i et 



energifællesskab, hvordan skal det organiseres, rettighed og pligter til andelshavere i et AMBA, batterier 

m.m. 

Ad.3. Vi har besluttet at vente med dette oplæg indtil efter infomødet, som forhåbentlig giver nye 

inspirationer. Vi skal dog huske at holde øje med deadline for forslag til vores generalforsamling.  

Det er vigtigt at vi får formaliseret udvalget og understrege, at det er et nyt udvalg og ny forening når den 

tid kommer. Vi vil gerne involvere Mozart som forening i projektet og diskuterede hvordan. Mozart er aktør 

og stiller lokaler m.m. til rådighed, men det kunne være fint, hvis f.eks. klubhuset fik solceller på taget og 

senere p-anlæg til elbiler.  

Ad.4 Vedtægter.  

Chrisser og Karsten har uafhængigt af hinanden kigget på de vedtægter for AMBA, der er i håndbog for 

Energifællesskaber. De fortsætter med at kigge på det. 

Ad.5. Vi følger med så godt vi kan i de høringer, der er i gang. Bo vil søge om der er kommet nye 

kommentarer, evt. kontakte Ulrik Jørgensen og høre mere om det.  

Chrisser fortæller om en andelsboligforening Amsterdamgården i Hørsholm, der er i gang med en form for 

energifællesskab. Men nok ikke i vores terminologi. Martin Dietz, som Ole Boesen også kender er med i 

dette projekt.  

Chrisser fortæller, at der er ”Build in green” i Forum den 2./3.11.  

Derudover er der Folehaveprojektet, som vi evt. kan besøge, når vores travlhed lægger sig.  

Vi er også optaget af, hvad vi kan lave hvis vi ikke får penge fra Energistyrelsen.  

 

VORES NÆSTE MØDE 7.11.22 

 

Ref. Marit 

 

 


