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Program for borgermøde om grøn omstilling og bæredygtig 
udvikling lørdag den 5. september 2020 
 

Odsherred Kommunes nye Udvalg for grøn omstilling og bæredygtig udvikling inviterer til bor-

germøde lørdag den 5. september kl. 9-12.30 på Odsherreds Gymnasium - Åstoftevej 34, 4550 

Asnæs, hvor alle får mulighed for at præge den lokale grønne dagsorden.  

Tidligere EU-klimakommissær Connie Hedegaard og ekspert i FN’s verdensmål Helene Regnell 

inspirerer til arbejdet. 

 

 

Kl. 9 – 9.15:   Velkomst og introduktion ved borgmester Thomas Adelskov 

  Præsentation af 17.4-udvalget 

  

Kl. 9.15 – 10.15:  Oplæg ved Connie Hedegård med efterfølgende spørgsmål.  

Oplægget vil tale ud fra klimadagsordenen med et lokalt, nationalt og 

globalt perspektiv 

 

Connie Hedegaard er forhenværende EU-kommissær og minister i 

Danmark. 

I perioden 2004 til 2009 var hun miljøminister (2004-2007) og herefter 

klima- og energiminister. Ved udpegningen til EU-kommissær afgik hun 

som klimaminister, men fortsatte som minister for FN's klimakonferen-

ce i København i 2009. 

Connie Hedegaard var EU-kommissær for klima fra 2009-2014 

 

Kl. 10.15 – 10.30: Pause 

 

Kl. 10.30 – 11.10:  Oplæg om arbejdet med FNs verdensmål ved Helene Regnell 

Helene Regnell er sommerhusejer i Odsherred. Helene er medlem af 

§17, stk. 4-udvalget med fokus på grøn omstilling og bæredygtig udvik-

ling, hvor hun er udpeget af KSO som repræsentant for sommerhus-

ejerne i Odsherred. 

Helene Regnell har gennem de seneste mange år arbejdet med CSR og 

bæredygtighed i store nationale og internationale virksomheder. 

 

Kl. 11.10 – 11.50:  3 lokale speedtalks 



 
 

2/2 Overordnet program for borgermøde - 5. september 2020 

Hvorfor vælger unge, borgere og virksomheder fra Odsherred at in-

volvere sig i klimadebatten? 

En ung fra Odsherred gymnasium vil fortælle om hendes/hans syn på 

de udforinger vi som samfund står over for. 

Morten Hylleberg fra Egebjerg giver et indblik i et borgerdrevet initia-

tiv – Egebjerg Nærvarme og tankerne bag dette. 

Administrerende direktør Sif Orbesen fra Orbesen Teknik vil holde op-

læg om virksomheden, der bl.a. skal producere bæredygtige drivhuse.  

 

Kl. 11.50 – 12.20:  Refleksioner på dagen og indspark til 17.4-dvalgets arbejde 

Hvad tænker du er vigtigst at arbejde med i Odsherred med fokus på 

grøn omstilling og bæredygtighed? 

 

Kl. 12.20 – 12.30:  Tak for i dag ved borgmester Thomas Adelskov  

 

 

I løbet af mødet vil du som deltager blive involveret via din mobiltelefon i forskellige digitale 

tiltag. 

 

 

Tilmelding 
Vi følger myndighedernes retningslinjer i forhold til at begrænse Covid-19 og der er på denne 

baggrund et maksimum på 100 deltagere.  

 

Tilmelding sker ved at sende en mail til klima@odsherred.dk senest 31. august.  

 

Pladser tildeles efter først til mølle-princippet, så du skal ikke holde dig tilbage.  
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