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2019 var på mange måder et turbulent år for MEC
2019 blev året hvor kommunen valgte at genoptage et driftstilskud til Miljø- og
EnergiCentret, gældende fra 2020. Beløbet totalt beløber sig til 150.000 årligt de næste 3
år.
Året startede i den økonomisk usikre modus, idet 2018 sluttede i nogenlunde balance
baseret på et kommunalt tilskud på mere end 400.000 kr. Sidste del af 2018 og første del
af 2019 var derfor præget af tilpasninger, besparelser og idegenerering af hvordan kan
MEC få et nyt fremtidigt økonomisk grundlag samtidigt med at den grundlæggende vision
for MEC blev bibeholdt. Bestyrelsen var besluttet på at give det en chance og satse
egenkapitalen på eksperimentet. MEC fik et par gode projekter i hus. Trygfondens støtte til
reparationsværksted var en uvurderlig hjælp. Ligeledes projektet Bæredygtig bundlinje 2,
hvor små virksomheder i nærområdet får hjælp til at styrke deres bæredygtighed.
De basale aktiviteter omkring reparationsværksted og butik fortsatte og blev udbygget og
konsolideret. Ikke desto mindre tegnede året til at give et underskud som var tæt på at
opbruge MECs egenkapital. Ved årets afslutning viste sig endnu en forsinket solstråle i
form af en gammel bogholderifejl blev afsløret, så MECs formue rent faktisk viste sig at
være større end vi troede. Underskuddet blev derfor reduceret til ca. 20% af
egenkapitalen!
Det nye år 2020 startede derfor med to økonomisk positive ting, nemlig tilskud fra
kommunen til vores aktivitet omkring bæredygtighed og at vi fortsat har en brugbar
formue. Formuen skal dog helst ikke blive mindre!
- Vi behøver det hele også fremover, gerne flere frivillige, flere reparationer og donationer,
så vil vi til gengæld fortsætte med at være et tilbud i Høje Taastrups byliv.
Paradoksalt nok har de i MEC, i den forgangne tid, haft travlt med at hjælpe andre som
søger inspiration til at oprette reparationsværksteder som det, MEC har.

Det har ikke været nemt at være chef i MEC i 2019, hvor Tinas ældste søn Carl-Emil blev
ramt af syndromet Guillain Barré, en alvorlig nervesygdom, som lammede hele kroppen.
Han lå i årets første 8 måneder på Hammel Neurocenter ved Aarhus, hvor personalet i
størstedelen af tiden krævede, at der var en forælder til stede hele tiden. Det betød, at
Tina ofte måtte til det jyske, og derfor jobmæssigt ikke kunne være på MEC 100%.
Der har således været rigeligt for den seje leder at kæmpe med. Heldigvis har de frivillige
og samarbejdspartnere været forstående og gjort, hvad de kunne, for at aflaste hende. De
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første 9 måneder af 2019 var en rå tid, men heldigvis er sønnike nu hjemme igen og er
startet på Roskilde Handelsskole.

SAMARBEJDE MED HØJE-TAASTRUP KOMMUNE
Helt centralt i forbindelse med ønsket om at bevare MEC og sikre husets eksistens, er at
Høje-Taastrup kommune sætter os på budgettet for de kommende år, og at vi udbygger
og bibeholder de opgaver, som vi allerede nu som agendacenter vurderes til at være de
rette til at løse. De opgaver som vi årligt løser vil blive gennemgået i det følgende.
Klima og energinetværk (i samarbejde med kommunens klimasekretariat)
Vi har også i 2019 spillet en rolle i forhold til at sikre at flest mulige samlede
boligafdelinger, fik fokus på at begrænse deres energiforbrug og effektivisere
affaldshåndteringen.
Der har i årets løb været gennemført flg. arrangementer hvor MEC har været tovholder:

Møder i ENIG-netværk 2019.

Et netværk for boligforeninger initieret af Energistyrelsen og omfattende tre kommuner ud
over Høje-Taastrup kommune.

1. Tirsdag den 5/3 mødte i alt 12 ejendomsfunktionærer op i Driftsbyen, hvor Yvonne
Maria Nielsen, Team affald, var vært ved et arrangement om affaldshåndtering på
Lervangens genbrugsplads. På genbrugspladsen fik vi en omvisning af de blå
mænd, som blandt andet kunne fortælle, at deres bogcontainere blev tømt hver
anden uge, og at bøgerne bliver omdannet til toiletpapir. Der holdes dagligt et
vågent øje med de ting, som bliver smidt ud. Alt affald bliver sorteret lige fra glas til
farligt affald, som malerrester, medicin og pesticider. Efter omvisningen indtog vi en
let frokost i driftsbyens midlertidige kantinevogn. Over frokosten var der tid til at
snakke om løst og fast og evaluere på dagen. (billeder fra dagen se herunder)
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2. Onsdag d. 8. maj mellem 11-13 var 17 lokale ejendomsfunktionærer på
netværkstræf hos Boligselskabet AKB, Taastrup Afd. 1901-9,
Valhøj, Pælestykkerne 26 i Taastrup.
Ole Søndergaard var vært ved dagens arrangement, og han fortalte, at deres
nedgravede siloløsning fungerer godt. Der var på dagen også mulighed for at stille
spørgsmål til Yvonne fra Team Affald.

Temaet var denne gang affald, og vi skulle se nærmere på den affaldsløsning, man
har valgt i Pælestykkerne. Vi blev alle klogere på processen, og hvordan det er
blevet taget imod både fra driften og beboerne.

Efter et kort oplæg om Pælestykkernes nedgravede containerløsning, var der en
kort omvisning på matriklen, inden vi nød en let frokost sammen. Arrangementet
sluttede som altid ved 13.00 tiden.
Næste gang vi mødes er der fokus på fjernvarme.

Formålet med disse netværksmøder er at blive inspireret af kollegaer og finde ud af,
hvordan man kan gøre det bedre i sin egen bebyggelse. Som en sagde “Vi laver jo
de samme ting, men vi gør det jo alligevel forskelligt. Man bliver altså klogere af at
se hvordan andre griber tingene an”. Det er Miljø- og EnergiCentret der – i
samarbejde med kommunens klimasekretariat – står bag arrangementet.
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Herunder vises billeder fra dagen:

3. Onsdag den 28. august mødtes lokale ejendomsfunktionærer i netværks-regi for at
blive klogere på fjernvarmesystemet og hvordan man kan optimere sin egen
varmecentral.
Mødested var denne gang hos Deler Faraq i Lindevangshusene fra klokken 11.00,
hvor Morten Høeg fra Teknik og Miljøcenteret i HTK bød velkommen og gav ordet
videre til Teknisk Chef, Uffe Schleiss og Martin fra Fjernvarmen.

Fordelene ved en lav returtemperatur blev vendt og Martin, der arbejder som
projektleder hos Fjernvarmen, opfordrede til at man bare tog fat i ham, hvis man
havde brug for en gennemgang af sin nuværende varmecentral og ideer til nye
tiltag eller forbedringer. Han understregede i samme moment at Fjernvarmen kun
kommer ud og deler sin knowhow men giver ikke bud på hvilke håndværkere, man
kan kontakte.
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Jimmi og Michael fra Gadevang fortalte, at de har fået installeret nye varmeanlæg
og at man nu sparer ca. 1. million årligt i varmepenge fordelt på i alt 14.
varmecentraler.

Tolv mand mødte op denne solskinsdag, som efter oplæg og en kort omvisning på
matriklen afsluttedes med frokost i personalestuen. Ved arrangementets afslutning
blev alle enige om at årets sidste møde skulle afholdes hos Jimmi og Michael i
Gadevang i december. Temaet blev snerydning i kommunen.

Afslutnings-konference af Partnerskabspuljen, herunder ENIG projektet

Er lavere energiforbrug i bygninger et centralt mål i din kommune? Bliv inspireret, del din
erfaring og få konkrete redskaber til at realisere de mange mulige energibesparelser.
Energieffektivisering i bygninger kræver en flerstrenget indsats. Hvordan kan
handlekraftige partnerskaber få boligejere, foreninger og virksomheder til at realisere de
store potentialer for energibesparelser fremadrettet.
Energistyrelsen indbød sammen med Teknologisk Institut, tirsdag den 19. november 2019
til en dag i partnerskabets tegn. Dagen bød på de gode erfaringer fra en række
stærke partnerskaber til inspiration for alle, der vil sætte turbo på energibesparelser.
Det gode, lokale energipartnerskab – hvad har vi lært? Teknologisk Institut har sammen
med Energistyrelsen evalueret 8 støttede partnerskaber, så gode erfaringer blev udbredt til
relevante aktører, der fortsat ønsker at realisere energibesparelser gennem partnerskaber
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Partnerskabet ENIG - Energieffektivitet og indeklima i etageboliger

Det tværkommunale partnerskab ENIG har bidraget til at skabe større motivation for
energibesparelser hos bygningsejere, udtaler Marie-Louise Lemgart,
Høje-Taastrup Kommune.

Udflugter arr. Af Miljø- og Energicentret i 2019
Hvad sker der med vores madaffald, når vi har sorteret det fra, sådan som det nye
affaldsregulativ foreskriver?
HTK er godt med mht. tørt affald, men sortering af madaffald vil ske tidligst i slutningen af
2021. Det var baggrunden for, at en lille delegation på 9 mennesker fra Høje-Taastrup var
på besøg hos HCS i Glostrup den 8. maj. Projektchef Jens Kern bød velkommen og
introducerede til stedet, hvor de tager imod madaffaldet. Inden det lander på
affaldsanlægget i Glostrup, er det blevet lastet om på Vestforbrændingens anlæg, hvor det
er kommet ind i en 2-kammervogn sammen med restaffaldet. Hos HCS frasorteres plast
og bioposer og alt muligt andet uvedkommende. Det er ikke småting vi får ind, siger Jens
Kern. F.eks. plastbægre, mælkekartoner, kasserede sko, ødelagt værktøj. I alt 8% må de
sortere fra, hvoraf plastposerne dog udgør den største andel.
Resten indgår så i processen og omdannes til en pulp, der vil have en konsistens på
18% tørstof. Det er ikke kun organisk affald fra husholdningerne, der indgår. 20% af
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pulpen kommer fra forskellige erhvervsvirksomheder. Det er f.eks. Mad, der er gået over
tiden eller gæret vin. Det blandes så fortløbende i så den samlede konsistens kan
bevares. Hver dag kører 4-6 store lastvogne afsted til Hashøj Biogas anlæg (ved Slagelse)
med pulp. Her blandes det med gylle fra landbruget og omdannes til biogas og flydende
gødning. Biogassen bruges i dag i det lokale fjernvarmeværk, men man arbejder med at
sikre, at det kan leveres ind i naturgasnettet, og således erstatte et fossilt brændsel.
Landmændene er glade for den flydende gødning. (Det er deres naboer også, idet den
ikke stinker som almindelig gylle). De økologiske landmænd betaler for gødningen, mens
de konventionelle landmænd skal have den gratis, idet en prissætning vil gøre at det bedre
kan betale sig for dem at købe kunstgødning. Flere landmænd har dog givet udtryk for at
de gerne vil lægge om til økologi, men her har netop de begrænsede biologiske
gødningsleverancer været flaskehalsen
Jens Kern ser således frem til, at flere kommuner leverer det organiske affald, idet det vil
have et positivt ”spin off,” så flere landmænd vil kunne lægge om til økologi. Foreløbig er
otte kommuner i Vestforbrændingens opland samt Københavns Kommune leverandører,
men flere kommer til.
Jens Kern slutter: ”Vi mener vi har et godt produkt, der kan konkurrere med andre. Det er
jo en god historie at kunne fortælle, at affaldet ender med at erstatte kunstgødning, og
være med til at vi får flere økologiske landmænd, og at vi fortrænger fossil energi.
Historien hænger for alvor sammen, når vi kan se skraldebilerne køre på biogas med det
affald de har hentet.”
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Ren By indsats 2019
Miljø- og EnergiCentret har siden juni 2005 fungeret som tovholder/sekretariat for Ren Byaktiviteterne. Her følger en kortfattet rapport for arbejdet i 2019.

Formål Ren By-aktiviteterne har til formål primært at skabe opmærksomhed omkring vores
omgang med naturen. Udgangspunktet er, at jo større opmærksomhed der er omkring den
lemfældige omgang med affald og natur, jo større er sandsynligheden for, at borgerne
tænker sig om og benytter skraldespanden. Derudover ønsker initiativet at styrke
tendensen til, at stadig flere reagerer og samler det affald op som ligger og flyder.

Der har været Ren By-aktioner flg. gange:

31. 3 marts: Landsdækkende affaldsindsamling hvor i alt 128 var aktive og indsamlede
ca. 1100 kg.

23. april ved Kuldyssen i Taastrup: 7 deltagere samlede 11 sække. I Fløng 2 mand
samlede 4 sække.

22. maj aktion ved MEC: 3 deltagere samlede 3 sække. I Fløng 1 sæk samlet af 1 mand.

23. juni aktion med start fra Circle K, Taastrup Hovedgade. Her var 5 frivillige der samlede
11 sække som Circle K selv tog imod. I Fløng samlede tre frivillige tre sække.

25. juli. Aktion ved Meny, Blåkildegård. 8 deltagere samlede 10 sække. I Fløng 3 deltagere
samlede 3 sække.

27. august. Aktion ved rastepladsen på Roskildevej 12 deltog med 16 sække. Fløng folk
med her. Aktionen sluttede med grill på Søndergaard.

26. september aktion med start fra Netto på Gadehavegaardsvej. 6 deltog og samlede 6
sække. 2 mand samlede to sække i Fløng.
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17. oktober. Aktion med start fra Medborgerhuset, hvor 10 deltog her og fik 10 sække. I
Fløng samlede tre deltagere 3 sække.

30. november. Aktion omkring Høje Taastrup station Optakt til julefrokost hvor 15 deltog.
12 sække med affald indsamlet

Aktionen den 31. marts var officielt en del af DNs landsindsamling af affald, men i praksis
været årets start for Ren By-initiativet. Vi har p.t. indsamlet 205 sække (146 sække i
2018) Et forsigtigt skøn, hvor vi anslår en sæk til 10 kg siger således at vi har samlet.
Dertil skal lægges det løsøre vi finder hver gang (cykellig, bilfælge, indkøbsvogne m.v.)
Samlet har vi indsamlet ca.2 tons affald.

Øvrigt

Hjælp fra Danske Bank. Den 22. januar 2019 modtog Ren By initiativet 5000,- kroner fra
Carsten Rose fra Danske Banks lokalafdeling. Pengene sikrer, at der er drikkevarer til
deltagerne efter hver aktion og mulighed for grill-arrangement og julefrokost.

Deltagelse. Der var rekorddeltagelse ved aktionen den 31.3. og ikke mindst denne aktion
medførte så også at der efterfølgende dukkede nye ansigter på. I alt har 63 heraf flere
gengangere været i årets aktioner.
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For store bunker: Ikke færre end tre gange måtte vi kapitulere pga. affaldsmængden var
for stor eller for besværlig at slæbe afsted med: Milepælen ved Roskildevej (27.8.), en
større bunke tøj mellem Fløngvej og Motorvejen (26.9.) og ved Depotvej i Taastrup, hvor
der var en stor bunke blandet affald (17.10). Vi har gjort Driftsbyen opmærksom på det,
men det er ikke blevet hentet hver gang.
Svag fremgang. Generelt må vi dog konstatere, at der – med undtagelse af Kuldyssen – er
sket en mindre tilbagegang i det almindeligt henkastet affald.

Vellykket grill-arrangement den 27. august ved Søndergaard hvor 12 deltog. Tak til Lions
Club for hjælpen.

Presseomtale. Den lokale presse, Lokalavisen og Dagbladet har bakket vores indsats op
med at lave presse før og efter vores aktioner.

Samarbejdet med Driftsbyen: Høje-Taastrup bidrager med 10.000 kr. til at dække en del af
det tidsforbrug, der medgår i MEC til koordinering af Ren By indsatsen. Kommunen har
derudover bidraget ved venligt efter hver aktion at afhente det indsamlede affald.

Grøn Generation
Grøn Generation-samarbejdet har i 2019 i stigende grad knyttet sig til kommunens SCAprojekt (Smart City Accelerator) som afsluttes januar 2020.
Kommunen indkøbte i 2018 den mobile platform og Energitjenesten har ombygget
platformen således at div. læringsforsøg og opstillinger kan fremvises og afprøves. Den
mobile platform fik sin debut på folkemødet 2018, hvor man fremviste en række
interessante energi- og indeklima relaterede opstillinger frem. Høje-Taastrup kommune
blev repræsenteret i forbindelse med ”Smart City Accelerator” projektet sammen med DTU
og KU. Efter folkemødet turnerede den mobile platform rundt i norden blandt de forskellige
projektpartnere og konferencer. Ved projektets afslutning med udgangen af 2019, ønsker
man at fokusere platformen hen imod undervisning i folkeskoleregi og ville kunne bruges
som en ekstra godbid i forbindelse med undervisning inden for energi- og klimaområdet,
som varetages af de grønne ambassadører på skolerne.
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Trafiksikkerhed
Hermed følger en sammenfatning af trafiksikkerhedsindsatsen i forbindelse med skolerne i
Høje-Taastrup i 2019. Derudover kort status på øvrig trafikindsats i 2019.
Arbejdet er primært gennemført af Miljø- og EnergiCentrets daglige leder Tina Faber med
støtte fra Kristina Lyck Andreasen HTK og Cyklistforbundet Vestegnen.

Introduktion for nye forældre.
Tina tager gerne ud og besøger lokale skoler i forbindelse med skolestart, hvor nye elever
og forældre skal introduceres til skolelivet. Her kommer hun med et venligt ment opråb
omkring forældrenes vaner, med at køre deres børn til og fra skole. Hun appellerer til, at
de i stedet får gjort deres barn tryg ved at cykle til og fra skole, og indtil da selv har et
trafiksikkert fokus, når de afleverer deres barn foran skolen. Oplæggets varighed max. 10.
min.
Hun kontakter hvert år i juni måned de skoler, hvor der er en særlig trafikproblematik
(Sengeløse, Hedehusene Skole, Taastrup Realskole, Borgerskolen, Vestegnens
privatskole, Skt. Pauls Skole, Reerslev Skole og Charlotteskolen). Ikke alle har benyttet
sig af tilbuddet. I 2019 besøgte hun flg. skole: Borgerskolen (12.8.2019).

Udarbejdelse af trafikhandlingsplan
De skoler, hvor trafikproblematikken er presserende har Tina mindet om, at
Hun i samarbejde med formanden for Cyklistforbundet Vestegnen, Christina Saadbye står
til deres rådighed m.h.t. at hjælpe en proces med trafikhandlingsplan i gang.

At cykle giver børn frihed, oplevelser og selvtillid og en daglig cykeltur til og fra
skole giver sunde børn, der lærer bedre i skolen.

Vi bakkede også i 2019 op omkring Alle Børn Cykler kampagnen, som Dansk
Cyklistforbund er tovholder på. Vestegnens Trafiksikkerhedsudvalg bakkede kampagnen
økonomisk op bl.a. ved at lægge penge i en præmiepulje og sørge for streamers til de
tilsluttede skoler.
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I Høje-Taastrup kommune deltog i alt 43 klasser i ABC-kampagnen. Desværre en
nedgang i forhold til sidste år hvor 70 klasser deltog. Vinderklassen i år blev 2.x. på
Borgerskolen, som har modtaget en vandrepokal, medaljer og en check på 3.000, -. Som
noget nyt i 2019, uddeler man også en check på 1.000, - via lodtrækning blandt alle de
deltagende klasser i kommunen. Denne check gik i 2019 til 2.c. på Fløng skole.
Det er selvfølgelig ikke sket uden opbakning fra forældre og lærere, som har været solide
rollemodeller. Det er 13. gang at pokalen overrækkes, og det sidste års tid har pokalen
tilhørt 3.a. på Torstorp skole.

Borgmesteren bød velkommen i Byrådssalen onsdag den 23. oktober klokken 10.00, hvor
2.x. fik overrakt pokal, og en check på 3.000, - kroner fra Vestegnens Trafiksikkerhedsråd.
Cyklistforbundet Vestegnen var også forbi for at fejre vinderklassen og formanden,
Christina Saadbye belønnede klassen med medaljer og fortalte lidt om, hvorfor det er
vigtigt at sætte cyklisme på skoleskemaet. Arrangementet sluttede med et gruppebillede af
alle i Byrådssalen. (se billederne på næste side)
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Klargøring forud for trafikprøver.
Alle skoler har – via deres skoleleder – fået tilbud om hjælp i forbindelse med cykelklargøring for 3. klasserne forud for den lille cykelprøve.
Ingen har i 2019 gjort brug af tilbuddet.

Styrkelse af grøn mobilitet lokalt
Find en håndfuld kollegaer med lyst til at cykle, sæt holdet til Danmarks sjoveste cykeldyst
og skru op for et sundere liv. Måske bliver det jeres hold, der vinder spændende rejser fra
Ruby Rejser, nye cykler fra SCO og meget mere.
Sådan lød opfordringen fra Cyklistforbundet, der hele maj kører kampagnen VI CYKLER
TIL ARBEJDE med virksomheder og kollegaer over hele landet.
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Både nye og erfarne cyklister inviteres til at dyste om årets præmier, og der kan deltages
med alle cykler – også elcykler. Det handler nemlig ikke om at cykle hverken hurtigst eller
længst, men om at cykle flest dage, have det sjovt med kollegaerne og skrue op for
sundheden.

Friske medarbejdere mærkes på bundlinjen
I 2019 cyklede 59.141 deltagere fordelt på 6.060 cykelhold fra knapt 2.000 virksomheder i
hele landet med i VI CYKLER TIL ARBEJDE.
Samlet set, blev der i VI CYKLER TIL ARBEJDE cyklet 233 gange rundt om jorden og
forbrændt over 231 millioner kalorier svarende til 12.7 millioner skumfiduser.
Så meget cykling gør en forskel for virksomhederne, for det kan mærkes på bundlinjen,
når en medarbejder skifter bilen og passiv transport ud med cyklen og aktiv transport.
Beregninger viser, at det sparer fem sygedage pr. medarbejder om året.
MEC var aktiv i lokal indsats for at skaffe flere deltagere til ”Vi cykler til Arbejde ”kampagnen hele maj. MEC deltager altid i det omfang vi kan og sikrer lokal PR om
initiativet. I 2019 deltog MEC som ”Team Spirit” og fik cyklet i alt 84 km i maj måned.

Store Cykeldag var også på programmet i 2019
Søndag den 2. juni troppede mere end 25 cykelglade mennesker (mod 15 personer i
2018) op foran Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup. Der var familier med børn, ældre i
cykelvogn, den lokale tandemklub og motionister, som var nysgerrige på at opleve det nye
Nærheden i cykelhøjde.
Cyklistforbundet Vestegnen præsenterede foldere og kort over lokale ture foran Miljø- og
energicentret. En velforberedt og smilende Merete Scheelsbeck mødte op for at sætte
turen i gang. Hun havde i dagens anledning fået lokket sin mor med. Lidt over 10.00
cyklede alle afsted, og medens gruppen var ude, stod den daglige leder, Tina Faber, og 3
frivillige for at få købt ind, stillet borde op og gjort klar til at kunne servere hotdogs for det
cyklende folk, som var tilbage 11.45.
Dagen forløb planmæssigt, og alle var varme og glade, da turen var overstået. Der blev
hygget ved bordene, og folk fik sig en god snak over hotdogs, vand og kaffe.
Arrangementet blev til via et samarbejde mellem MEC og Cyklistforbundet med støtte fra
HTK.
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Diverse
Cykelturisme. MEC stod hen over sommeren for cykeludlejning – tandem - til turister. Der
var i alt 2 udlån i 2018 mod ingen i 2019.

Kompostering
Hjemmesidevejledning vedr. Kompostering
Hjemmesiden, indeholder en række spørgsmål og svar vedr. kompostering og er blevet
ajourført med nye spørgsmål og rettelser: Spørgsmål til kompost
Derudover forefindes de seneste kompostråd i papirform på MEC. Disse råd bliver
løbende opdateret.
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Sikring af aktive beholdere
Vi har forsøgt at opspore og ringe til de kompostbrugere, hvor vi ikke har en mailadresse.
Det har givet en del til mail listen, men desværre også en del, der ikke har beholderen
længere og derfor skal slettes i systemet. Det er et større arbejde, hvor vi også forsøger
via diverse registre, at få kontakt til de nuværende beboere på adresserne, for at høre om
de ved, hvad der er sket med beholderen. Mange, har desværre ikke vidst, at det var en
lånt beholder fra kommunen og har haft skilt sig af med den. Så der kommer samlet set et
fald i listen for 2019 og fortsætter nok i 2020, når vi er kommet helt igennem listerne.
Vi har et par gange sendt påmindelser ud til alle kompostbrugere med mailadresser, for at
sikre, at beholderne er aktive. Dette er blevet fulgt op af en påmindelse i Lokalpressen og
via FB. Således har vi sikret at 15 borgere har tilbageleveret/videreleveret beholdere, der
ikke længere var i brug.
Udlevering og formidling af kompostbeholdere
I 2019 har vi formidlet, at 17 kompostbeholdere er udleveret ud til nye brugere.
Hovedparten af beholderne har været brugte kompostbeholdere, der ikke længere var i
funktion. Vi har hjemtaget beholdere fra Driftsbyen, som havde samlet sammen fra
Blåkilde. ’Desværre’ er det de mindre beholdere og dem har vi haft svært ved at komme af
med, da folk stadig ønsker de store beholdere. Status pt. er, at vi har 7 beholdere af de
små og ingen store i overskud, og 0 på venteliste. Vi forventer rokeringer i foråret, men det
er ved at være tid for nye store beholdere.
Praktisk hjælp til kompost-brugere
Vi har i 2019 formidlet, at man kan købe sine kompostorm i nærmeste Havecenter,
eftersom der ikke er megen aktivitet i vores egen kompostormebestand. Vi arbejder på at
finde en bedre løsning i 2020.
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Udsendelse af Nyhedsbreve
I marts og september udsender vi nyhedsbreve til alle brugere af kompostbeholdere.
Denne liste omfatter nu 798 (2018: 678) mailadresser. Der er dog stadig 681 (2018: 944)
på postadresser, som vi fortløbende søger at få indkredset.
Derudover har vi sendt nyhedsbrevet i papirform til 6 brugere uden internetadgang.
Nyhedsbreve for 2019 kan ses her Kompost

Overblik over kompostbeholdernes placering
Vi har styr på de kompostbeholdere, der er tilknyttet mailadresser, idet vi har brugt en del
kræfter på at opdatere, når vi har fået retur mails.

Øvrige
Vi har måttet konstatere, at de senest leverede kompostbeholdere ikke har været sikret
mod rotter, hvilket har givet os en opgave med at foretage ombytning af kompostbunde.
Nogle beholdere er ved at være så gamle og slidte, så når folk flytter, så er beholderne
blevet skrottet. Ordningen har stået på i over 25 år og forholdsvis mange har været med
helt fra starten. Vi håber det er muligt at gå tilbage til Humus beholderen (der også var
større) eller vælge en der er mere rottesikret.

Affaldsindsamling/genbrug
MEC føler en særlig forpligtelse til at understøtte, at der sker en maksimal sortering af
affald med henblik på genanvendelse, genbrug eller miljømæssig forsvarlig destruktion.
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Miljøfarligt affald
MEC er stadig indleveringssted for problemaffald samt brugte batterier. I årets løb har
SMOKA afhentet i alt 323 kg affald (2018: 217).

Modtagelse af metal
MEC står også for indsamling af småt metal (dåser o.l.) fra kommunens borgere.
Produkter herfra samles med MECs øvrige frasorterede metalaffald og leveres til
metalgenbrug. Skønsmæssig ca. det samme som i 2018. (2018: ca. 100 kg)

Elektronikskrot
Der er blevet indsamlet gennemsnitligt ca. 1 flyttekasse med elektronikskrot om måneden i
2019.

Plast-indsamling
Vi tager imod rengjort plastaffald sorteret i blød og hård plast. I 2019 har vi samlet 66
poser hård plast, og 46 poser blød plast. (Vi har i 2018 videresendt 69 sække hård plast
og 48 sække blød plast).

Fyrfadslys i aluminium
MEC tager stadig imod udbrændte fyrfadslys i aluminium, hvor vi efterfølgende fjerner
stearinen. Skønsmæssig har vi frasorteret 1-2 kg aluminium på årsbasis.

Brugte mobiltelefoner
Vi tager imod velfungerende, men kasserede mobiltelefoner. Dem leverer vi videre til
Børneulykkesfonden, der kan omsætte dem og således få penge til deres arbejde. I 2019
har vi modtaget omkring 59 telefoner. (2018: 70 telefoner)

TerraCycle
MEC indsamler og tager imod TASSIMO-beholdere og L’OR (kaffeetuier) og NESCAFÉ
Dolce Gusto kapsler. For alle slags gælder, at de omsmeltes og laves til granulater, der
kan genanvendes til blandt andet plastborde og bænke.
I alt optjent 220,- kroner i 2019.
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Indsamling af dåseringe
MEC har i mange år støttet op omkring det danske velgørenhedsprojekt, der styres af
Inner Wheel og hjælper, mine- og sygdomsramte i Asien. Vi hjælper fattige i Thailand med
benproteser. Alene i 2019 blev der indsamlet mere end 800 kilo til MEC mod 1278 kg i
2018. Det er blevet til 4601, - kr. i 2019. Trofast har opgaven ligget hos Tonny og Dory,
med at få afhentet hos os og fragtet alle disse dåseringe til metalbørsen i Glostrup. Det har
vi været meget taknemmelige for. For nylig gik Tonny desværre bort, og opgaven med at
afhente dåseringe hos os, blev for hård og tung at løfte for Dory alene. Opgaven deles nu
mellem to af de frivillige i MEC (Tom og Steen R).
Også Borgerskolen har været på banen med at indsamle dåseringe mellem januar og juni
2019. De indsamlede i alt 100 kg. Skolen modtog i 2019 også Det Grønne Flag, da de har
meget fokus på bæredygtighed og klima i hverdagen.

Salg af haveaffaldssække og supplerende affaldssække.
MEC fungerer, som et af de steder, hvor man kan købe sække til haveaffald.
Vi har i 2019 formidlet salg af havesække 1407 stk., ekstrasække 258., og pantsække 32
stk. (disse er udgået) i alt 1697 sække mod (2018: 1281 sække).
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ØVRIGT SAMARBEJDE
Energitjenesten Øst
Varetager opgaver med relation til energirådgivning og tjek, undervisning i solceller og
vindenergi, samt bæredygtige løsninger hos boligforeninger i et antal kommuner i forhold
til elforbrug, isolering og lign.

Energitjek af spejderhuse og kirker
Hans Jespersen som er frivillig på reparationsværkstedet, har en baggrund som
energivejleder i Energitjenesten øst. Han udførte energitjek i kirker og spejderhytter i 2019,
samt i virksomheder, som led i Bæredygtig Bundlinje projektet.

Agenda 21-Råd
MEC har (ved Knud A. Iversen) formandsskabet i Høje-Taastrup kommunes Agenda 21Råd, der har til formål at give kommunen råd og vejledning omkring natur og miljøspørgsmål.
Agendarådet har arbejdet med temaer som Hakkemosen, affald, bæredygtig byudvikling,
naturplaner for Sengeløse og Vadsby, regionalt fritidsområde ved Hakkemosen.
Der er to arbejdsgrupper: Et skovråd der har et stærkt fokus på, hvor der er mulighed for at
etablere skovrejsning og en gruppe med fokus på den kommende Klimaplan.
Tina Faber repræsenterer MEC i rådet. Livet på land er et af 17 verdensmål, som indgår i
udviklingsdagsordenen for bæredygtig udvikling frem mod 2030. Inden 2020 skal man
søge at integrere økosystem- og biodiversitetsværdier i national og lokal planlægning, og
skabe større kvalitet i naturen. Det betyder, at vi som kommune har et ansvar for at passe
på den natur, vi allerede har, og værne om den. Hurtig handling er nødvendigt, hvis vi skal
begrænse tabet af naturlige levesteder og biodiversiteten, som er del af vores fælles arv.

Høje-Taastrup Fjernvarme
Siden 2010 har vi haft et formaliseret samarbejde med Høje-Taastrup Fjernvarme. Det
indebærer, at vi løbende afholder kontaktmøder i årets løb med gensidig orientering.
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Vores fokus er at understøtte fjernvarmen, hvor det er muligt i bymæssig bebyggelse.
Fjernvarmeværkets økonomiske bidrag til MEC er halveret.

Diverse
MEC er lokalt salgssted for ”grønne og bæredygtige bøger” herunder Naturplanteskolens
kogebog ”Fantastiske salater”. Som noget nyt i 2019 sælger vi nu også Bogen om
Permakultur. Begrebet stammer fra et planlægningssystem for jordbrug, hvor man
arbejder med forudsætninger for en vedvarende dyrkning.

MEC gør dagligt reklame for de aktiviteter og tiltag som Grennessminde,
Naturplanteskolen eller Permakultur har i løbet af året via FB, i MEC intern og på
hjemmesiden.

Erhvervssamarbejde
Bæredygtig bundlinje 2 (BB2)
Lokale virksomheder er i gang med en grønnere omstilling, og man mærker
bæredygtigheden rykke ind på kontorgangene. I alt 100 små– og mellemstore
virksomheder i Region Hovedstaden har sat bæredygtighed på dagsordenen gennem
projektet ”Bæredygtig Bundlinje 2”. Disse virksomheder har sammen med organisationen
Gate21 fået gang i den grønne omstilling. Gate 21 er primært støttet af en række
kommuner som har ønsket en koordineret indsats for miljøet. Gate21, som er en
organisation, der er støttet af EU og Region Hovedstaden, giver virksomhederne mulighed
for at få screenet deres vognpark, og få et energitjek, hvorefter den enkelte virksomhed får
mulighed for at gå i dybden med et område eller ønsker at udvikle sin egen grønne
forretningsmodel.
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Projektet startede stille og roligt op i april 2019 og målet med at nå ud til 12 lokale
virksomheder i august 2020. Der er mange grunde til, at virksomhederne i dag tænker
grønnere. Virksomhederne ønsker at optimere forretningen og indtjeningen, men samtidig
vil de også gerne være bæredygtige og styrke den grønne omstilling til den kommende
generation. Der er stor opbakning til at ville gøre en forskel for miljøet og klimaets fremtid.
Det er ikke for sent at handle, og budskabet er, at man som ny, opstartet virksomhed i dag
allerede tænker bæredygtighed ind i forretningsplanen. På MEC har vi godt fat i det lokale
erhvervsliv via Erhvervsforum og andre netværk. MEC samarbejder med HTK omkring
hvervning af virksomheder.

Portræt af MECs nye projektkoordinator
Der er kommet et nyt ansigt i MEC. Dorthe Bach Egemose Agger er blevet ansat i en
deltidsstilling til at arbejde med projektet Bæredygtig Bundlinje 2.0, hvor MEC blev partner
i foråret 2019. Dorthes rolle er at være koordinator og facilitere processen, hvori 10-15
lokale virksomheder deltager i projektet og går igennem en grøn omstilling. Virksomheder
vælger et eller flere områder, som de vil arbejde med, det kunne fx. være at mindske
madspild, forbedre brugen af materialer, fremme grøn transport, klimavenlig logistik og
sætte fokus på miljøledelse. Dorthe er uddannet kulturgeograf fra RUC med speciale i
lokal bæredygtig udvikling i 2003, og har siden bl.a. arbejdet i Køge og Lejre Kommune
samt Miljøpunkt Valby, hvor hun alle steder har arbejdet med klima, miljø og
affaldsområdet. Fra 2017 har Dorthe været selvstændig konsulent og har kontor på
Musicon i Roskilde. Dorthe bor i hus i Lejre by med sin mand og to døtre, på 6 og 8 år.
Dorthe er en rigtig affaldsnørd og elsker at finde gode genbrugsting til sin døtre og sig
selv.
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Indstillet til Erhvervspris
Et af MECs medlemmer - Irina Bjørnø – indstillede til Erhvervsforum, at MEC skulle have
erhvervsprisen for 2019. Indstillingen var blandt andet begrundet i MECs indsats for miljø
og bæredygtighed - senest med indsatsen omkring bæredygtig bundlinje 2 projektet. Vi var
desværre ikke blandt de nominerede.

Grøn Salon
Grøn salon - en miljøbevægelse v/ Johan Galster Grøn Salon, der har eksistereret i 15 år,
består nu af 74 saloner, hvoraf hovedparten findes i Skandinavien. Formålet med Grøn
Salon er at arbejde for, at farlige stoffer bliver udfaset af kosmetik. Til det formål har de
saloner, som er med i Grøn Salon, lovet ikke at bruge produkter med en række særdeles
sundhedsskadelige eller miljøfarlige stoffer. Grøn Salon har fire kontrollanter, som hvert år
tjekker, at salonerne lever op til det, de har lovet. Grøn Salons kurser er obligatoriske for
salonejerne og sigter på kosmetikkemi, lovgivning og hvordan man kan sikre sig mod
allergi og astma ved at blive Grøn Salon-frisør. Mange salonejere sender også deres
medarbejdere på kursus, for at de bedre kan fortælle kunderne om, hvad en Grøn Salon
er, og hvordan den er en fordel for kunderne. Til dato har omkring 1000 frisører været på
kursus hos Grøn Salon. Grøn Salon er også en miljøbevægelse, hvor salonerne skal
reducere deres energi- og vandforbrug, bruge økologiske varer og foretage bedre
affaldssortering. Grøn Salon har sekretariat hos Energitjenesten i MEC, som sørger for
kontakter, regnskab og andre ad-hoc opgaver.

Status på GLS og PostNord pakkeshop
Vi etablerede i 2011 et samarbejde med pakketransport-virksomheden GLS (Global
Logistic System) om at vi fungerer som en pakke-shop for ind- og udlevering af pakker.
Dette samarbejde kom desværre til sin afslutning medio december 2019, hvor GLS
bekendtgjorde at de ville satse på en super pakkeshop i City2 i stedet. Pakkeshoppen
betyder ca. 100.000 kr. pr år og er en fin indsatsmulighed for vores frivillige og ansatte.
Pakkeshoppens økonomi er en klar forudsætning for at opretholde de aktiviteter MEC har.
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I 2019 blev antallet af GLS-pakker opgjort til 18.192 mod 17.095 i 2018. MEC er i løbet af
2019 blevet lokalt posthus for Høje-Taastrup, og det er vi rigtig glade for. Der er
indkommet i alt 7.726 PostNord pakker mod 544 i 2018. Tallet er stigende og det er
positivt.

Taastrup Bymidte 2019
Siden 2005 har MEC og Taastrup Bymidte arbejdet sammen om at drive markedsdage
ved Taastrup Hovedgade. De første mange år som Farmers Market ved Biblioteket, men i
2016 flyttede markedsdagene til Axeltorv, hvor det til gengæld er hver fredag i
sommerhalvåret. MECs opgave er at arbejde for, at der kommer flere stader på pladsen,
hjælpe med PR og sørge for musikken.
Dette samarbejde er fortsat i 2019. Sæsonen løber fra 1. fredag i april til sidste fredag i
september. Torvedagen vil typisk starte kl. 09.00 og afslutte ved 16.00 tiden.
Stadeholderne vender tilbage år efter år, og traditionen tro vil der være levende musik på
Torvets scene den første fredag i hver måned hen over sæsonen. Der er mulighed for at
købe fisk, ost, grøntsager, blomster, vin, frø og aloe vera produkter hvert år. I 2019 er der
kommet en madvogn til med thaimad, samt en blomsterbinder.
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Lommepengeprojekt
Vi har i 2019 lavet et samarbejde med ’Det Spirer’ i Gadehavegård omkring unge
mennesker. De kaldes for Lommepengeprojekt og går ud på at få fanget de unge i alderen
13-15 år og gjort dem interesserede i og parate til lønnede fritidsjobs. Normalt skal man
være 15+ for at få fritidsarbejde, hvis ikke man er til f.eks. avis jobs. Hos os bliver det så til
et lommepengejob og de har ca. 2 timer om ugen i 2-3 mdr. hos os. Dette gøres for at de
bliver parate til at komme ud at få et fritidsjob. De skal lære at møde til tiden, fastholde et
job, overholde aftaler, begå sig med andre/voksne, huske at afmelde ved sygdom mm.

på billedet ses Angel og Oumaima.

Vi har haft fornøjelsen af 5 unge mennesker i 2019 og vi har fået positiv respons fra de
unge mennesker og fra Gadehavegård.

Erhvervsrådet
MEC meldte sig i slutningen af 2017 ind i Erhvervsrådet. Det skete idet vi anerkender at
det lokale erhvervsliv bliver et stadig vigtigere samarbejdspartner. Det gælder erhvervslivet
generelt men de socialt og miljøbevidste virksomheder i særdeleshed. Vi er ind i mellem
gjort brug af deres tilbud og senest deltog vi Business Bazaren for det lokale erhvervsliv,
som fandt sted på Quality Hotellet i Høje-Taastrup. Det var en oplagt mulighed for at hilse
på eller gense nye og kendte arbejdsrelationer. Samarbejdet med Erhvervsforum har
styrket vejen til små- og mellemstore virksomheder i relation til projekt Bæredygtig
Bundlinje 2, som MEC er partner i via Gate21. Projektet har til formål at hjælpe små- og
mellemstore virksomheder i gang med den grønne omstilling og udbrede kendskabet til
cirkulær økonomi. Projektet startede i april 2019 og kører frem til 2021. Der er i
projektperioden ansat en projektkonsulent, som assisterer Tina Faber.
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Høje Taastrup Torvs Handelsstandsforening
MEC er ansvarlig for administrationen af handelsstandsforeningen ved Høje Taastrup
Torv.
Kontingent årligt 150,- kroner pr. medlem. Der afholdes årligt 3-4 møder og man
planlægger og afholder en fælles Torvefest på Høje-Taastrup Torv hvert år. Møderne
afholdes på MEC. Som en ny tradition afholdes der nu julefrokost hos REMA1000 for
foreningens medlemmer i december måned.

Tepas Miljøhensyn
Lukkede ned i 2018 – MEC opkøbte en del af restlageret og vil fortsætte med at sælge
produkterne så længe lager haves.

Presse
Vi har også i 2019 oplevet en positiv opbakning fra den lokale presse, hvad angår omtale
af MECs aktiviteter. I scrapbogen er der i alt 115 avisudklip fra Lokalavisen, Dagbladet,
Vestegnen og Sengeløse Nyt, der direkte eller indirekte relaterer til MEC.

AKTIVITETER I ØVRIGT
Danmarks Naturfredningsforening, Høje-Taastrup
MEC har – også i 2019 - haft et godt samarbejde med lokalafdelingen af Danmarks
Naturfredningsforening. Knud Anker er formand for DN.

Naturens Dag 2019
Naturens Dag i Hakkemosen, søndag den 8. september, blev en bragende succes. Dagen
igennem strømmede folk til, og der var travlhed at spore ved alle poster, herunder
ponyridning, fiskeri, ansigtsmaling, vikingekamp, bålmad eller snakke om biodiversitet.

Miljø- og Energicentret var repræsenteret ved søndagens DNs arrangement med en bod,
hvor den daglige leder, Tina Faber, inviterede til en snak om, hvordan vi skaber mere
natur i naturen. Det handler om at vi gerne vil være med til at styrke og bevare diversiteten
lokalt. Mere natur er naturligvis godt for naturen i sig selv, men lige så vigtigt er det, at den
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er til gavn for byens borgere og generelt vigtig for udviklingen af fremtidens byer. Som
grøn klimakommune har man også et ansvar for at skabe mere kvalitet i naturen – større
biodiversitet. Dagen igennem var mange interesserede borgere forbi Tina Faber og rigtig
mange kendte ikke til termen Biotopia i Hakkemosen “Biotopia” som stammer fra
Albertslund kommune, hvor man allerede har skabt et biotopia bag politigården, som led i
ideen om at skabe 10% mere natur i byen. Det er Miljø og Energicentrets håb, at mange
frivillige kræfter på sigt vil være med til at sætte dette projekt i søen i løbet af 2020, og der
er et ønske om at samarbejde med det lokale Agendaråd, og lokale naturvejledere i
kommunen. Alle kan være med til at styrke diversiteten, også bare hjemme i baghaven,
hvor man kan bygge eller købe sig til et insekthotel. Udover at det samler familie, børn og
børnebørn, så er man også med til at værne om det insektliv, som i dag er truet.

Dansk Cyklistforbund, Vestegnen
Dansk Cyklistforbund og MEC har arbejdet sammen omkring forskellige aktiviteter, hvor
interesserne har været sammenfaldende:
Cykel til Arbejde-kampagne, Store Cykeldag og Alle Børn Cykler. (Se omtale under
”Miljøtrafik”)
MEC fremviser forskelligt informationsmateriale for foreningen i forkontoret.
MEC har lagt hus til afvikling af foreningens bestyrelsesmøder i 2019.
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Besøg fra Rusland
Inspirerende besøg af personer med handicap østfra
Miljø- og EnergiCentret (MEC) var den 30. juni vært for en kreds af personer med
handicap fra Rusland, Letland og Ukraine. De var på inspirationsbesøg for at høre noget
om, hvordan MEC i deres reparationsværksted arbejder med at involvere mennesker på
kanten af arbejdsmarkedet.
Gæsterne, der var kommet sejlende til Køge havn, kom fra organisationen ”Sails of
Spirit” og var meget begejstrede for hvad de så og hørte.
Niels Mikkelsen, der gennem en årrække har været tilknyttet værkstedet, fortalte grundigt
om, hvordan der arbejdes på værkstedet samt Miljø- og Energicentrets evne til at udnytte
de potentialer som folk har.
Som leder af ”Sails of Spirit”, Oleg Kospashchikov, der selv er blind, konkluderede: I
arbejder efter samme principper som os ”Mennesker, der ikke altid passer ind i systemet,
reparerer de ting, der ikke passer ind i systemet”. Her refererede han til, hvordan man i
”Sails of Spirit”
har et stærkt fokus på de skjulte kompetencer som fysisk og mentalt handicappede har.
Sails of Spirit tilbyder synshandicappede mulighed for at komme på en eventyrlig sejlads.
Det er ikke bare et sejleventyr, men en enestående mulighed for, at man som handicappet
kan udvikle sine skjulte talenter. Der er tale om et inklusivt mandskab, der består af et mix
af handicappede og ikke handicappede. Man kommer på turen til f.eks. at lære at sejle
med sejlskib, at skulle arrangere en event i en af de byer man besøger, og at skulle dykke
(freediving – altså uden dykkerudstyr).
Stedets daglige leder, Tina Faber, var meget begejstret for besøget og lovede godt igen at
ville lægge hus til inspirerende og opmuntrende besøg østfra.
Læs mere her: http://extrability.org/en/
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Besøg fra dansk/svensk delegation
Internationalt netværksmøde om genbrug og reparation

Torsdag den 26. september gæstede danske og svenske interessenter Miljø- og
EnergiCentret i forbindelse med et Future projekt, der understøttes af Gate21 i samarbejde
med et antal cirkulære kommuner i Danmark og Sverige. Netværkets opgave er at skabe
rum for at diskutere udfordringer og muligheder for kommuner og virksomheder, til at
understøtte repair- og genbrugsaktiviteter i kommuner. Dagens første besøg var hos MEC
til en snak om genbrugstanken og en omvisning på reparationsværkstedet, inden turen gik
videre til Sydhavn Genbrugscenter og senere oplæg på AUU i Sydhavnen.
Centrets daglige leder, Tina Faber, tog imod gæsterne og indledte besøget med at fortælle
om stedets tilblivelse og historie igennem de sidste 26 år. Miljø- og EnergiCentrets hjerte
banker i den grad for reparationsværkstedet, som udover at reparere defekte
husholdningsapparater, også er et socialt værested for ældre mænd 60+, hvor de har
mulighed for at mødes og sparre med hinanden omkring elektronikken og samtidig ordne
verdenssituationen. I alt 30 personer blev klogere på MEC som forening og socialøkonomisk virksomhed, og der var stor interesse og mange spørgsmål bordet rundt.
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Afslutningsvis stillede alle gæsterne op til et gruppefoto foran MEC, inden turen gik videre
mod Kbh.

EKSTERNE FORENINGER TILKNYTTET
Vi har i MEC det udgangspunkt, at vi støtter dem, der støtter miljøet.
I det følgende er nævnt foreninger og initiativer, der er tilknyttet MEC og/eller etableret på
foranledning af MEC.
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Høje-Taastrup Bilaug
Høje-Taastrup Bilaug har eksisteret siden den 24. oktober 2002 og er godt i vej. Der er nu
i 2019: 50 mod (2018:43) aktive medlemmer, som i større eller mindre omfang støtter
hinanden omkring at holde bier i byen/oplandet.
Foreningen er startet med hjælp fra MEC, men kører som en 100% selvbærende enhed.
De har gennemført kurser for potentielle nye medlemmer og har et særligt fokus rettet mod
skolebørn, der tilbydes besøg på foreningens skolebigård.
MEC støtter foreningen ved i butikken at sælge honningprodukter fra foreningen.

Naturplanteskolen
I 2014 stiftedes – på initiativ af Aiah Noack – foreningen Naturplanteskolens venner.
Naturplanteskolen har fysisk placering på Stærkendevej 177 ved Reerslev og har til formål
at fremme flerårige spiselige planter fremavlet økologisk. Derudover at gennemføre
diverse kurser for interesserede og der arbejdes aktivt, for at der etableres en
andelsfrugthave.
MEC hjælper med PR og sparring. Læs nærmere på www.naturplanteskolen.dk .

Vegetaraftnerne hos café Paraplyen i Taastrup
Den 4. maj 2016 tog vi i MEC-initiativ til Vegetaraftnerne på Cafe Paraplyen på Kingosvej
24A i Taastrup. Den 26. juni i år havde vi vegetaraften for sidste gang. Initiativet måtte
Stoppe, fordi der efterhånden opstod mangel på frivillige madlavere – ikke mangel på
mennesker der ville spise vegetarisk – eller som det udviklede sig – vegansk.
Vegetarafterne, der blev gennemført den sidste onsdag i måneden havde 20-35 gæster
hver gang og var baseret på at 3-4 frivillige brugte noget tid på forinden at lave forskellige
madretter uden kød. Aftnerne startede med en sang og hver anden gang var der et
foredrag, der kunne være relevant – eks. besøg fra Dansk Vegetarforening, foredrag om
hvad sukker gør ved vores kost, foredrag om dyrevelfærd, foredrag om mad og klima. I
reglen blev foredragene vel modtaget og der var en god stemning.
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Hen over de tre år, hvor der var vegetaraftner udviklede samarbejdet med Paraplyen sig
således at de hjalp os med overskudsmad og flere af de frivillige havde tilknytning til
Paraplyen som bruger eller som frivillig. Vegetaraftnerne blev en integreret del af deres
program.
Vi var rigtig ærgerlige over at måtte stoppe, men måtte – efter flere opråb – erkende at
uden et bredere korps af frivillige går det ikke. Det skal være sjovt at være frivillig.
Da interessen for veganermad er stigende gjorde vi en indsats for at finde et professionelt
spisested, der ville overtage konceptet. Det lykkedes idet ”Cafe og velværehuset Moems” i
Hedehusene overtog de månedlige veganeraftner – første gang den 11. december, hvor
der kom 25 mennesker og deltog. Indehaveren Lisbeth Holm Benattia har lovet at
fortsætte ind i 2020.
MEC reklamerer stadig for indsatsen via FB og MEC intern.

Fondsmidler 2019
Kommunens Agendaråd, der består af en række natur, bolig, erhvervs- og
miljøorganisationer, har af byrådet fået godkendt en ”Natur og Miljøpulje” på 50.000 kr.
Penge der skal støtte lokale grønne tiltag indenfor natur, trafik, forsyning, affald, forurening
m.v. Borgere, foreninger, boligafdelinger m.v. kan således søge om tilskud til lokale
aktiviteter f.eks. oplysning, afholdelse af arrangementer og andre lokale miljøtiltag. Der
gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter eller til aktiviteter, hvortil der ikke er offentlig
adgang. Der er ikke fastsat et maksimalt støttebeløb pr. ansøgning, men den årlige udgift
kan ikke overstige 50.000 kr. Der er heller ikke krav om egenfinansiering i forbindelse med
tildeling af støtte. Det er Agendarådet, der tager stilling til, hvorvidt der skal bevilges penge
til initiativet. For at søge skal man kort beskrive sin ide og hvordan man vil omsætte den i
praksis og angive et budget for den. Der gives ikke tilskud til kommercielle aktiviteter eller
til aktiviteter, hvortil der ikke er offentlig adgang. Miljø- og EnergiCentret modtog i marts
måned 5.000 kroner fra denne pulje til opstart af et projekt til styrkelse af biodiversiteten i
Hakkemosen og skabe mere natur i naturen lokalt. Der søges flere fonde i 2020.
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Bevilling fra Trygfonden – april 2019
Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup er stolte og glade for at kunne meddele at
TrygFondens regionale råd Hovedstaden vil støtte bevarelsen af MEC, herunder sociale
fællesskaber 60+. Midlerne vil blive anvendt til drift, udstyr på værkstedet, PR og styrkelse
af fællesskabet. Alle har ret til en plads i fællesskabet. Det kræver et samfund med høj
sammenhængskraft og respekt for forskellighed. TrygFonden arbejder for, at mennesker
gennem frivillighed, beskæftigelse, netværk og egne initiativer kan deltage i positive
sociale fællesskaber. Dette gælder også mennesker, som er, eller som er i risiko for at
komme, i en særligt sårbar situation. For nuværende findes der ikke i HøjeTaastrup
kommune mange tilbud, der håndterer ensomhed blandt segmentet ældre mænd 60+. Det
vil vi i Miljø- og Energicentret gerne være med til at ændre på. Vi er en social-økonomisk
virksomhed, hvor der er langt til døren og højt til loftet, så "rummelighed" er vigtigt for os.
Udover at skabe trivsel og sociale fællesskaber for ældre, frivillige mænd på et
reparationsværksted, der støtter op omkring genbrugstanken, er Miljø- og Energicentret
også stedet, hvor mennesker på kanten af samfundet, kan afprøves i jobpraktik. Dette at
kunne beholde reparationsværkstedet i de rammer, hvor vi er nu, vil kunne styrke det
sparringsfællesskab, som de frivillige har sammen, og vi vil stadig kunne have folk i
jobprøvning. Mændene trives på værkstedet og føler, at de sammen gør en forskel. Det
handler om at være tryg og finde glæden i at gøre en forskel for andre.
Reparationsværkstedet i Miljø- og Energicentret (MEC) reparerer køkkenmaskiner,
hårtørrere, flad-skærme, pladespillere, båndoptagere og alt muligt andet elektronik. På
den måde bidrager MEC til fremtidens større bæredygtighed, ved at der bliver sparet
ressourcer og begrænset CO2- udslip. Reparationsværkstedet får løbende henvendelser
fra kommuner, der ønsker viden og støtte til at få reparationsværksteder op at stå. Herved
er vi med til at gøre MEC - og kommunen - kendt i hele landet. Arbejdet på
reparationsværkstedet udføres fortrinsvis af frivillige. Dette bidrager naturligvis til, at det
kan lade sig gøre at holde fornuftige priser på reparationerne. Man kan sige, at
’værkstedet kører langt på en liter kaffe’. Og de frivillige har naturligvis også fornøjelse af
at kunne mødes om arbejdet. Reparationsværkstedet har eksisteret i mere end 25 år, og
det er vores håb, at det kan få lov til at fortsætte mange år endnu. Det er en vedvarende
succes, hvis primære opgave er, at frivillige mærker, at de er en del af et fællesskab, der
gør en forskel. Vi opfordrer jo borgerne til ikke at smide defekt elektronik ud, inden vi har
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kigget på genstanden og fundet ud af, om den kan fixes eller ej. Vi gør en forskel lokalt og
globalt for klimaet. Det handler også om at bruge de ressourcer, som det grå guld har, og
styrke trivsel og livskvalitet hos den enkelte.

Enhedslisten ville kæmpe for Miljø- og EnergiCentret
I oktober 2019 valgte Enhedslisten i Høje Taastrup at donere 5.000, - kroner til bevarelse
af MEC. Enhedslisten støtter op omkring de sociale som bæredygtige tiltag, MEC står for.

På billedet ses Emil Viskum, Enhedslisten og Tina Faber, MEC.

Roskilde Fonden
Tina ansøgte Roskilde Fonden om midler til at starte et nyt initiativ i MEC 2020. Hun vil
oprette/iværksætte et bæredygtigt sy-værksted for unge danske og etniske piger i alderen
17-29, der skal sy bæredygtige produkter i form af stofnet, hygiejnebind i stof til Ulande,
Bee Wraps o. lign. Ideerne er på tegnebrættet, men det kræver en større donation.
Ansøgningen blev sendt afsted, men vi blev desværre ikke udvalgt.

ENKELTE ARRANGEMENTER/KAMPAGNER
Klima workshop med fokus på transport i EU
Torsdag den 24/1 2019 dannede Taastrup Kulturcenter rammerne om en aktuel workshop
om EU's klimapolitik, med særligt fokus på den enkeltes transportvaner. Omkring 15
borgere mødte op og delte deres hverdagserfaringer med transport og ideer til en
forbedret og grønnere transportsektor.
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Alle ideer vil blive overleveret til kandidaterne forud for det kommende valg til EuropaParlamentet i maj 2019. Mange emner som offentlig transport, elbilisme, og øget
drivhusgasudledning grundet flytransport blev vendt.
"Der er ingen tvivl om at man skal forsøge at finde et alternativ til den stigning i flyrejser,
som man oplever i øjeblikket, og en af disse løsninger kunne være nattog i Europa",
udtaler Tina Faber, daglig leder af Miljø- og Energicentret. Vi flyver mere end nogensinde,
og der er ingen vej uden om at reducere flyvningen og minimere udledningen af CO2.
Derfor ville det være logisk at lægge en afgift på flyrejser og samtidig fremme klimavenlige
alternativer fremadrettet.
Klimakonsulent, Marie-Louise Lemgart, fra kommunens klimasekretariat sluttede aftenen
af med at præsentere kommunens Klimaplan frem til 2020, især med fokus på transport,
herunder tung transport.
Langt de fleste initiativer, som kan støtte danskerne i omstillingen af deres transportvaner,
afhænger faktisk af EU. Derfor er valget til Europa-Parlamentet i maj 2019 helt afgørende
for din, min og Danmarks klimaindsats.
Workshoppen blev støttet af Europanævnet, og arrangementet kom i stand gennem
Vedvarende Energi, INFORSE-Europe og Miljø- og Energicentret i Høje-Taastrup.
Politisk vælgermøde 30. april 2019
Der var bred forståelse for en stram klimakurs på vælgermødet, som Danmarks
Naturfredningsforening, Cyklistforbundet og Miljø- og EnergiCentret stod for den 30. april.
Det var Alternativets lokale kandidat Ken Patrick Pettersson, der introducerede det nye
aktuelle begreb, som de øvrige sluttede op omkring. Ikke færre end 9 partier havde sendt
deres lokale repræsentant til vælgermødet, der havde miljø og klima som overskrift. Forud
for mødet havde de fået tilsendt fem spørgsmål, som arrangørerne forventede de forholdt
sig til. Alle gav udtryk for, at klimaet er vigtigt i denne valgkamp, men der var stor forskel
på ambitionsniveauet. F.eks. ytrede flere af de blå partier et ønske om mere forskning,
mens de røde partier gav udtryk for, at redskaberne er der og vi skal handle nu. Mads
Peter Schreiber, formand for bestyrelsen i Miljø- og EnergiCentret sikrede arrangementets
vellykkede afvikling, hvor godt 30 mennesker var mødt frem og tog del i debatten.
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Er ny atomkraft en del af klimaløsningen?
MECs formand, Mads Peter Schreiber, der også er næstformand i Vedvarende Energi, var
inviteret som opponent til et arrangement om atomkraft og klima den 8. oktober 2019. Er
atomkraft en del af klimaløsningen – om ikke i Danmark så i en række andre lande? Det
påstår en række – især internationale - grønne græsrodsorganisationer hvor de henviser
til, at atomkraft er neutralt i forhold til CO2, og at klimaproblemet er så omfattende, at vi
må gøre brug af alle muligheder. I Danmark har vi en, virksomhed Seaborg, som er
internationalt anerkendt for deres arbejde med ’flydende salt reaktor’ og thorium. Ifølge
dem selv er det en mere harmløs udgave af a-kraft, som ikke afstedfører de ellers kendte
affaldsproblemer, og som ikke kræver store centrale anlæg, som startes, når der ikke er
vindenergi, og som har et meget lavt ressourceforbrug. Som de siger på deres
hjemmeside www.seaborg.com ”Vi gør det nukleare til en billig, bæredygtig og sikker
teknologi, der kan udkonkurrere fossile brændstoffer og revolutionere energimarkederne.”

Frivillighedsdagen i Taastrup 2019
Miljø- og Energicentret var sædvanen tro repræsenteret med en fin miljøbod langs
Hovedgaden i Taastrup, ved dette års Frivillighedsdag. Vi var placeret fint blandt boder
med bevarelse af bier, politiske partier og kræmmere. Sommervejret var med os, og der
var mange besøgende dagen lang. Vi solgte affaldssække, honning, fuglekasser,
lommeaskebægre og sadelbetræk til cyklen. Dagen igennem var der en lind strøm af
borgere forbi, for at skrive under på bevarelsen af MEC og til en snak om fremtiden for
Miljø- og EnergiCentret. I dagens anledning luftede MEC sin nye informationsfolder, og
den blev revet væk. Dagen igennem blev der talt med mange borgere og vigjorde, hvad vi
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kunne for at hverve nye medlemmer til foreningen og frivillige til værkstedet og
pakkeshoppen. Medlemmer af bestyrelsen gav en hånd med i boden. Der var en positiv
stemning dagen igennem, også selvom det kunne være svært at føre en samtale, når
South Coast Stompers gav den gas, lige foran vores bod.
Fest på Høje-Taastrup Torv 2019
Lørdag den 17. august mellem 11-14 summede det af liv på Høje-Taastrup Torv.
Handelsstandsforeningen inviterede til Fest på Torvet på hjørnet ved Miljø- og
Energicentret. Det ustadige vejr blev opvejet af en god stemning og hyggelige loppeboder.
Mange lagde vejen forbi Torvet, og der blev smagt på kage, grillmad og fadøl. Martin fra
REMA1000 havde tændt den store grill, og stod for at lave velsmagende hakkebøffer med
små kartofler og bearnaisesauce samt alm. burgere og haps dogs. Køen foran grillen tog
til i løbet af dagen, og det var lidt af et tilløbsstykke. Udover grillmaden havde REMA1000
også fine timetilbud i butikken dagen igennem. Foruden mad og drikkevarer, bød Miljø- og
energicentret på åben reparationscafé og boder med salg af elektronik og symaskiner.
Folk stimlede sammen ved de opstillede borde og bænke, hvor snakken gik livligt hen over
en fadøl eller en kop kaffe.

Nyt initiativ i 2019 - Åben reparationscafè
I lighed med en styrket genbrugstanke og for at undgå brug-og-smid-væk-kulturen, åbnede
MEC muligheden for at brugere og borgere lokalt, 4-5 lørdage om året kunne kigge forbi
og få hjælp til små-reparationer.
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En af dem, der kiggede forbi, var Linda (lokal taastrup-borger), som var meget begejstret
for den service og hjælp hun fik af de frivillige på værkstedet. MEC afholder disse
aktiviteter mellem 11-14 hver anden måned.

Bogskabe
Der er opstillet bogskabe i REMA 1000 butikken i Fløng, Kvickly i Taastrup, Hedehusene
station, Sengeløse DagliBrugs og foran MEC. Der er stor udskiftning i bogmassen foran
MEC.
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Positive Nyheder 2019
MEC har siden 2001 haft domænenavnet www.positivenyheder.dk. Det har vi stadig og
når vi driver denne hjemmeside, er det fordi vi vurderer at når man skal gøre samfundet til
et mere bæredygtigt sted at være så skal man opmuntres. Tro på at det kan ”svare” sig
selv at gøre en indsats. Det er for at få denne opmuntring og håb at det er godt at se og
høre om andre, der gør noget positivt for verden. Det er den tidligere leder Knud Anker
Iversen som redaktør. Han sørger for at der kontinuerligt kommer nyheder op. Nyhederne
henter han fra en række internationale og nationale kilder som enten er gratis eller
som MEC betaler abonnement for. Selvom han arbejder gratis, er der derfor udgifter hen
over året. De dækkes dog ved at faste læsere i august betaler et frivilligt bidrag til driften. I
august i år var bidraget på (2200 kr.). I 2018 var bidraget på 5485 kr.
Hver søndag mindes abonnenterne om sidens eksistens idet de der får ”ugens 10 positive
nyheder”. Der er 325 abonnenter (2018: 292). Der har i årets løb været bragt 520 positive
nyheder fra ind- og udland. I årets løb har der på hjemmesiden været 11.259 søgninger
(2018: 10729) på hjemmesiden.

Henvendelser til MEC på daglig basis
MEC havde i 2019 åbent dagligt kl. 9-18 mandag til torsdag, fredage mellem 9-17 og
lørdag mellem 10-14.
Det vil blive for arbejdskrævende, hvis vi dagligt ville registrere samtlige henvendelser, vi
får i løbet af åbningstiden. På den anden side, ønsker vi at kunne dokumentere den
kontakt, som vi har med borgere i løbet af vores almindelige åbningstid.
Derfor gennemfører vi en registrerings-uge i foråret og i efteråret.
Forår: I uge 13 havde vi registeruge og følgende henvendelser er talt op.
Telefoniske henvendelser 42, personlige henvendelser 243, e-mails 65,
afsendte GLS og PostNord pakker 27. Det er muligt at tallene ikke helt
stemmer, da der er tidspunkter, hvor der ikke er blevet registreret, hvor man har
glemt at anføre det i skemaet. (2018: 260)
Efterår: I uge 41 havde vi telefoniske henvendelser på 52, personlige henvendelser 424, emails 74, afsendte GLS og Postnord pakker 19. (2018: 469)

Miljø- og EnergiCentret I Høje-Taastrup, Høje Taastrup Boulevard 54, 2630 Taastrup, tlf. 43 30 42 00,
mec@mec-ht.dk www.mec-ht.dk

41

MEC-butikken
MEC sælger istandsatte elektroniske produkter, som vi får forærende. Derudover sælges
rengøringsmidler i returemballage, fuglekasser, have- og kompostsække, insekthoteller,
lommeaskebægre, honning m.v. Som noget nyt kan man nu ombytte og købe
smagsvarianter til sin soda stream maskine hos os.

Udlån og udlejning
I 2017 begyndte vi at udleje radonmåler. Denne nye aktivitet startede efter at ønske fra
bestyrelsen. Høje-Taastrup har et forholdsvist højt radontal og det viste sig at forholdsvis
mange var interesseret i at kende dette. Vi har i 2019 udlånt radonmåler 31 gange mod 3
gange i 2018.
Udlån af termografikamera sker nu gennem Energitjenesten.
Udlån af kuffert med ”test-selv-boligens-energiforbrug. Det skete 0 gange.
Derudover udlejede vi mostpresse ud 1 gang i 2019.
Udlån af tandemcykel 0 gange i 2019.
Udlån af sparometer for her at tjekke om boligen indeholder strømtyve. Det gjorde vi 5
gange.

REPARATION
Det er bedre at reparere tingene end at kassere og købe nyt. Dette har været et tema
i MEC gennem alle årene og er det stadig. Genbrugstanken lever i bedste velgående.

Før-du-kasserer-værksted
Før-du-kasserer-værkstedet har eksisteret siden 2001. Opgaven er at få repareret ting,
som ellers ville være endt som affald, hvor meldingen ellers ville være, at det ikke kan
betale sig at reparere. Når vi har kunnet fastholde denne aktivitet, hænger det sammen
med, at vi ikke har haft nogen nævneværdig lønudgift på værkstedet. Ved årsskiftet var
der tilknyttet 16 mennesker til værkstedet mod 14 året før.
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er følger oversigt over deres tilknytning og arbejdsområde:

Navn

Funktion

Hvornår er de her?

Ejner Stutemeyer

Ansvar for værkstedsdrift

Man-ons kl. 12-15,
fredage kl. 10-13.00

Tom Christensen

Hjemmeservice primært

Aftales telefonisk

Michael Stenander

PC-reparation + IT-

Tirs og tors kl. 11-16

hjemmeservice
John Pallesen

Symaskinereparation

En gang om ugen ca.

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Mest om lørdagen

Perter Surkau

Rep. Primært CD og video

Ind i mellem

Steen Brian

Rep. af elektronik primært

Man, ons, og fredag 9-12
og tirs-tors 9-17

Christophpher Lindebjerg

Jens Ole Gregersen

PC-reparation og opdatering af

Tirsdag og torsdag kl.

hjemmeside.

7.30-12

Elektronikreparation

Hver mandag kl. 12-15,
fredag kl. 10-12

Torsten Michaelis

Elektronikreparation

Onsdag og torsdag kl. 1215

Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

mandag kl. 10-16

Hans Jespersen

Elektronikreparation,

Onsdag kl. 13-17

energivejledning
Jørgen Gregersen

Elektronikreparation

Mandag 10-15

Adam

Elektronikreparation

Fredage 10-17
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Allan Tang Petersen

Elektronikreparation

Mandag og onsdag
mellem 12-15

Aage

Lidt af hvert på værkstedet

Ind i mellem

Siden 2012 har vi kunnet tilbyde IT-hjemmeservice. Det bestyres af Michael Stenander og
retter sig primært mod ældre, der har vanskeligt ved at transportere deres computer vil
vores værksted.

Der blev på værkstedet gennemført i alt 568 reparationer i 2019. (2018: 695 reparationer).

Nyt initiativ i forhold til rep. værkstedet.
I 2019 har vi efter et vigende salg, valgt at nedlægge vores webshop. For at servicere
vores kunder bedst muligt, har vi valgt at blive en del af onlineportalen
”MakeItGoodAgain”, hvor man kan byde ind på opgaver, løbende. Vi har indtil videre budt
ind på få opgaver i 2019.

MEC'S EGEN VERDEN
Miljø- og Energicentret er en forening, der har til formål at styrke den økologiske
bæredygtighed i mere end 26 år.

Interne events /mærkedage i 2019
•

Chefen fyldte 50 år den 2/4. Det blev selvfølgelig markeret ved en lille reception på
MEC på dagen mellem 15-17 for de frivillige, gæster af huset og
samarbejdspartnere.

•

De sidste par år – har MEC gjort lidt ekstra for at påskønne sine frivillige op til
Påske, hvor vi mødes og hygger os sammen på MEC og påskeharen kigger forbi
med en lille erkendtlighed til de frivillige, fleksjobbere og ansatte.

•

For at spare på midlerne valgte MEC ikke at afholde sommerfest for de frivillige i
2019.
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•

Julefrokosten blev ikke sparet væk men blev afholdt lørdag den 23. november. Vi
manglede i den grad Kirsten og Solveig ved dette års julefrokost, men vi håber at
de vender stærkt tilbage næste år.

•

Fredag den 20. september kunne John Pallesen fejre 50-års bryllupsdag med sin
hustru Aase. John Pallesen har igennem de sidste 18 år været tilknyttet MEC som
frivillig. Han er mand for at reparere symaskiner, og den dag i dag, er der stadig
brug for hans assistance på reparationsværkstedet. Han kommer ca. et par timer
hver uge, og vi håber han bliver ved mange år endnu. Parret holdt åbent hus, den
20. september og MEC var selvfølgelig repræsenteret på dagen.

•

Vores trofaste frivillige Arne Jørgensen fyldte 70 – og det blev markeret den 15.
marts kl. 14-16 i MEC.

•

Jørgen Gregersen tillykke med de 70 i 2019. Jørgen havde frabedt sig en større
fejring af dagen på MEC, men vi fik kage😊

•

Flemming Jørgensen gik bort den 24. juli efter lang tids sygdom. For Flemming kom
døden som en befrielse ud af et langt smertehelvede. Han nåede lige – sammen
med sin tvillingebror John – at fejre sin 70 års dag. Flemming var i flere år tilknyttet
Miljø- og Energicentrets (MEC) reparationsværksted. Det var han på baggrund af
sin fortid som elektronikreparatør. Her havde han mange års erfaringer – såvel som
selvstændig som ansat - med at få sat TV, videoafspillere, radioer m.v. i stand. Det
stoppede dog – for ham som mange andre – da det blev billigere at købe nyt frem
for at reparere. Flemmings ekspertise fornægtede sig dog ikke, og han gjorde i
MEC - i praktikforløb og som frivillig - en forskel. Det stoppede da helbredet herunder synet - svigtede, og han ikke længere magtede at reparere.
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•

Tonny Madsen døde kort før jul 76 år gammel. Tonny var et meget engageret
menneske, som var involveret i et væld af foreninger. Således havde vi også i MEC
glæde af Tonny og Dorys hjælp med at fragte dåseringe til metalbørsen i Glostrup.
Tonny og Dory var også gennem en årrække aktive i Ren By-initiativet. Derudover
var Tonny en vigtig drivkraft i at sikre at det praktiske fungerede omkring Farmers
Market og senere markedet på Axeltorv. Tonny var medlem af Agendarådet og
Skovrådet hvor han sad som repræsentant for Friluftsrådet.

Medlemmer/forening
Det er bestyrelsen der har det overordnede ansvar for Miljø- og Energicentret. Det
betyder, at det er bestyrelsen, der udstikker retningslinjerne og holder styr på økonomien.
Onsdag den 27. marts 2019 afholdt MEC generalforsamling klokken 19.00. I alt 12 var
mødt op.
Følgende 3 blev valgt til bestyrelsen: Ole Helding, Karsten V. Jacobsen, Kim Finsen.
Kim Finsen er en trofast frivillig på MEC. Suppleanter: Martin Brøndsager, Bjarne
Bertelsen, og Jens Klarskov.

MECs bestyrelse, der har det overordnede ansvar for foreningen, mødes 10 gange årligt. Bestyrelsen
består af Mads Peter Schreiber (formand), Bodil Josephsen (næstformand), Ole Helding (kasserer), Ejner
Stutemeyer, Karsten Jacobsen, Kim Finsen og Mogens Jørgensen. Bjarne Bertelsen, Martin Brøndsager og
Jens Klarskov Pedersen er suppleanter.

Status på medlemmer
Der var ved årsskiftet 77 medlemmer heraf 29, der kun er lokale støttemedlemmer
(2018: 62 medlemmer heraf 20 lokalt medlemskab).

Medlemsarrangementer/tilbud
Julefrokost for aktive medlemmer og ansatte den 23. november 2019. Nytårstaffel blev
afholdt i starten af 2020.
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Intern information: Alle aktive får hver uge MEC-intern som er en intern information om,
hvad der er sket og vil ske i den kommende periode. Informationsbrevet har udspring i et
personalemøde hver fredag formiddag.
Denne information tilbydes også til medlemmerne. 46 får ugentlig denne information.
(2018: 55)

Hjemmeside
Miljø- og EnergiCentrets hjemmeside hedder www.mec-ht.dk og opdateres løbende.
Vi har en forventning om at give hjemmesiden en ordentlig make-over i 2020.
Sociale medier fylder mere og mere og i 2019 er der sket en del både på hjemmesiden og
FB. Dagligt lægges der nyheder om klima, bæredygtighed og relevante arrangementer op
på FB, og antallet af likes og følgere stiger støt.

Personale
Nedenfor er omtalt de mennesker som er tilknyttet MEC ved årsskiftet, herunder
arbejdsopgaver og tilknytningsform:

Navn

Funktion

Ansættelsesform

Tina Faber

Daglig ledelse

Deltidsansat 32 Timer

Heidi Ammitzbøll

Bogholder og blæksprutte

Fleksjob

Ejner Stutemeyer

Elektronikreparation –

4 timer oven i pension

ansvarlig på værkstedet
Ena Kløverhøj

Pakkeshop, forkontor,

mikrofleksjob

Diverse forefaldende
arbejde
Tom Christensen

Toms hjemmeservice

mikrofleksjob

Michael Stenander

PC og elektronikreparation

mikrofleksjob

Frivillige – mindst en gang ugentlig:
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Navn

Funktion

Ellen Sassersen

Forkontor og pakkeshop

Kirsten Jørgensen

Pakkeshop, forkontor og
butik

Solveig Hansen

Kundeservice

Aage Andersen

”Før-du-kasserer-værksted”

Mogens Jørgensen

Pakkeshop og forkontor

John Pallesen

Symaskinereparation

Faruk Bygmeti

Symaskinereparation

Kim Finsen

Pakkeshop, forkontor, al
forefaldende arbejde,
rengøring o. lign. PostNord
ekspert.

Jan Larsen

Diverse forefaldende
arbejde, rengøring og
”Kældermester”

Vesla Andreasen

Pakkeshop

Christophpher Lindebjerg

It-værksted

Alice

Forkontor, pakkeshop,
kompost

Susanne Frantzen

Forkontor, pakkeshop, adhoc

Jens Ole Gregersen

Elektronikreparation

Jørgen Gregersen

Elektronikreparation

Torsten Michaelis

Elektronikreparation
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Arne Hede Jørgensen

Elektronikreparation

Hans Jespersen

Elektronikreparation

Knud Anker Iversen

”konsulent”

Derudover har vi i årets løb haft flere tilknyttet i samfundstjeneste, hvor de har skullet løse
praktiske opgaver, så som rengøring eller oprydning. Vi tager fra tid til anden også borgere
ind i jobpraktik, da vi får mange henvendelser fra jobcentre lokalt og i andre kommuner.

MECs sociale profil
MEC har helt fra starten haft det udgangspunkt, at her skal være plads til dem, ”som de
andre ikke gider lege med” og at der skal være højt til loftet og langt til døren.
Denne grundholdning er helt central i vores virke og afgørende i vores profil. Ligesom vi i
naturen går ind for en stor biodiversitet, går vi ind for det samme i vores egen hverdag.
Dette er fra 2016 manifesteret i at foreningen har fået erhvervsministeriets godkendelse
som social-økonomisk virksomhed.

Feje for egen dør
Vi skal i vores egen håndtering i hverdagen være et eksempel til efterfølgelse. Hvad nytter
de fine ord om bæredygtighed og økologi, hvis ikke vi selv viser vejen. I det følgende er
opridset, hvor langt vi er i den proces.

Papirforbrug
Vi bruger svanemærket papir baseret på genbrugsfibre.
Vi genbruger papir, der er kasseret og kun brugt på den ene side. Det benyttes som notes
papir ved telefonerne og til A5-tryk.
Bladudgivelserne udgør ca. 10% af trykkeopgaverne. Det er faldende da stadig flere blade
distribueres digitalt. Papirforbruget er stadig for højt. Vi er ikke gode nok til at nøjes med at
læse en tekst på PC-skærmen. Mht. antal kopier solgt i 2019, er der solgt for minimum
1.084 kroner.
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Renholdelse
Vi bruger kun svanemærkede rengøringsmidler i genopfyldelig emballage. Vask af
viskestykker, håndklæder, karklude og gulvklude foregår i en medarbejders private
vaskemaskine.

Kemikalier iøvrigt
Kopimaskinen og dens tonerforbrug er miljøcertificeret. Der loddes i begrænset omfang på
værkstedet. Der er etableret udsugning.

Affaldssorteringen
Der sorteres i papir, pap, metal, glas, organisk affald, blød og hård plastic, batterier, farligt
affald og restaffald. Sorteringen foregår rimeligt.

Økologi
Vores tilgang til økologiske fødevarer er i den fælles omgang begrænset. Mælk og smør,
kaffe og te er som udgangspunkt økologisk, mens øvrig mad og drikke (f.eks. mad til
bestyrelsesmøder, receptioner) ikke nødvendigvis er det. Det er begrundet i, at det koster
mere at handle økologisk.

Pengeforvaltning
MEC har pengene placeret i Merkur bank, der har en klar miljøprofil. Vi har lokalt en konto
i Arbejdernes Landsbank til indsættelse af kontanter.

Alkoholpolitik.
Alkoholindtag i hverdagen foregår ikke. Kun ved særlige og festlige lejligheder må der
drikkes alkohol.

Arbejdsmiljø.
Det psykiske arbejdsmiljø er særligt i fokus – ikke mindst da vi gennem årene har haft
mennesker i aktivering, hvoraf flere har været mere skrøbelige end gennemsnittet. Helt
centralt er, at alle skal kunne finde glæde ved at møde på arbejdet.
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Det fysiske arbejdsmiljø: Det største indendørs arbejdsmiljøproblem er lufttørheden. Det er
dog blevet et mindre presserende problem, end det har været. Det er bl.a. afhjulpet ved
”radiatorfordampningsvand”. Belysning i lokalerne kunne være bedre.

Elforbrug
Elforbruget i 2019 var 4986 kWh (2018: 5752 kWh). Dejligt at se at vi har formået at
sænke dette tal.

Varmeforbrug
Vi har som udgangspunkt 20 graders varme.

Vandforbrug
Vandforbrug er begrænset til to-skyls toilet, og vand til opvask og rengøring generelt.
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