Ekstra nyhedsbrev, juli 2011
Danmarks Naturfredningsforening

Borgmesterturen til september udskydes

Kalundborg bliver klimakommune
nummer 70

Danmarks Naturfredningsforening vil gerne
bidrage til, at klimakommunerne får inspiration og nye ideer til energibesparelser og energieffektivisering.

Den 22. juni besluttede en enig kommunalbestyrelse i Kalundborg Kommune at underskrive
Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening.

Derfor inviterede vi for små to år siden klimaborgmestrene med til Malmø på en succesfuld
inspirationstur. Turen sluttede af i København
med et møde med den daværende klimaminister Connie Hedegaard, hvor borgmestrene
havde mulighed for bl.a. at drøfte barrierer for
klimaarbejdet.

Dermed bliver Kalundborg den 70. klimakommune, når aftalen underskrives den 11. august
2011. Kommunen har forpligtet sig til at nedsætte sit CO2-forbrug med 2 % om året indtil
2020.

Vi planlægger at afholde endnu en tur, og i det
seneste nyhedsbrev blev datoen 6. september
meldt ud.
Imidlertid, er det efterfølgende blevet klart, at
både de kommunale budgetforhandlinger og
Folketingets førstebehandling af finansloven
falder oveni denne dato. Dette har resulteret i,
at det ikke vil være muligt at få det vigtige
møde mellem nationale politikere og lokale
borgmestre i stand, samt at en del klimakommuneborgmestre vil være forhindrede i at deltage i turen.
På den baggrund har vi besluttet at udskyde
arrangementet til efter det kommende folketingsvalg, med henblik på at få et møde i
stand mellem den nye minister på klimaområdet og klimakommuneborgmestrene på turen.
Det er tanken, at turen skal gå til Kalundborg
og have fokus på fremme af klimavenligt erhvervsliv, virksomhedssamarbejde og samfundsansvar.
Vi vender tilbage snarest muligt med en ny
dato.
Spørgsmål kan rettes til:
Gustav Brade, gbj@dn.dk
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Læs mere om aftalen ved at klikke her

Få din egen nyhed i nyhedsbrevet!
Har du erfaring med gode klimaløsninger, barrierer for disse, eller en nyhed, du gerne vil
dele med andre klimainteresserede og fagmedarbejdere, er Klimakommune nyhedsbrevet
en god platform. Send os en mail, så vi kan få
plads til dit indlæg.
Kontakt:
Jens la Cour, jlc@dn.dk, 31193245
Gustav Brade, gbj@dn.dk

