Region Midtjylland
Regionssekretariatet

5. september 2019
/LENHJOE

Dagsorden
til
møde i Temadage
16. september 2019 kl. 09:30
i Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3, 8783
Hornsyld

Temadage

16. september 2019

Indholdsfortegnelse
Pkt. Tekst

Side

1

Introduktion til regionsrådets temadag den 16. september 2019

1

2

Ankomst og morgenmad (kl. 9.00-9.30)

2

3

Velkomst og introduktion til dagen (kl. 9.30-9.45)

3

4

Velkomst og fortælling om klimavejen (kl. 9.45-10.00)

4

5

Klimavejen – Smarte integrerede løsninger (kl. 10.00-11.00)

5

6

Hvor kommer råstofferne fra? Besøg hos Remmerslund Grusgrav (kl. 11.0011.45)

6

7

COMPAS – eksempel på cirkulære partnerskaber (kl. 11.45-12.40)

7

8

Transport, afrunding og frokost (kl. 12.40-13.30)

8

Temadage

16. september 2019

1

0-4-4-17
1.

Introduktion til regionsrådets temadag den 16. september 2019

Sagsfremstilling

Temadagen sætter fokus på emnerne klima, ressourcer og grøn omstilling.
Temadagen starter hos Hornsyld Idrætscenter tæt ved Hedensted, hvor regionsrådet
blandt andet vil blive budt velkommen af Jesper Thyrring Møller, der er kommunaldirektør i Hedensted Kommune. Der vil være fokus på Klimavejen i Hedensted, som regionsrådet kører samlet i bus hen og ser. Der vil også være en præsentation omhandlende
smarte integrerede løsninger inden for klimatilpasning.
Der er arrangeret flere besøg på dagen. Regionsrådet vil også få en rundvisning i Remmerslund Grusgrav i Løsning samt en præsentation omhandlende materialernes anvendelse, kommende råstofplan 2020 og de indbyggede konflikter, der ligger i at indvinde
grus. Efterfølgende går turen til COMPAS et konkret tiltag, hvor virksomheder udnytter
forretningsmuligheder indenfor genanvendelse af materialer og den grønne omstilling.
Find vej og parkering
Dagens program starter i Hornsyld Idrætscenter. Der er parkeringsmuligheder ved
idrætscentret.
Hornsyld Idrætscenter har adressen Nørremarksvej 3, 8783 Hornsyld.
Mødelokale
Der er skiltet til mødelokalet i forhallen.
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2.

Ankomst og morgenmad (kl. 9.00-9.30)

Sagsfremstilling

Dagens første programpunkter vil foregå hos Hornsyld Idrætscenter, Nørremarksvej 3,
8783 Hornsyld, hvor regionsrådet kan parkere. Ved dagens afslutning vil regionsrådet
blive transporteret tilbage til Hornsyld Idrætscenter med bus.
Der vil være mulighed for let morgenmad.
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3.

Velkomst og introduktion til dagen (kl. 9.30-9.45)

Sagsfremstilling

Kort velkomst ved regionsrådsformanden.
Efter velkomsten vil udviklingsdirektør i Regional Udvikling, Kim Kofod Hansen, kort introducere dagen og den røde tråd.
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4.

Velkomst og fortælling om klimavejen (kl. 9.45-10.00)

Sagsfremstilling

Kommunaldirektør i Hedensted Kommune, Jesper Thyrring Møller, vil byde velkommen til
kommunen og blandt andet fortælle om klimavejen.
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5.

Klimavejen – Smarte integrerede løsninger (kl. 10.00-11.00)

Sagsfremstilling

Regionsrådet kører samlet i bus hen til Klimavejen ved Børnehuset i Lille Dalby. Klimavejen er en del af projektet Coast to Coast Climate Challenge og et eksempel på en klimatilpasning og energiløsning i ét. Derudover er der ved etableringen brugt råstoffer fra
nærliggende grusgrav (udvalget skal senere se en af disse). Klimavejen leder regnvand
igennem en permeabel belægning og under vejen udnytter varmeslanger varmeenergien
i vandet, og leder det til den nærliggende børnehave.
Ved besøget vil Theis Raaschou Andersen fra VIA University College og Henrik Vest Sørensen fra Region Midtjylland fortælle om smarte integrerede klimaløsninger. Theis Raascou Andersen er lektor på VIA, hvor han leder en forsker- og undervisningsgruppe, der
arbejder med klimatilpasnings- og vandhåndteringsprojekter. Han har været en af hovedkræfterne bag klimavejen. Henrik Vest Sørensen er teamleder for Team Klima og
Vand i Regional Udvikling og har herigennem medvirket til klimavejen og de mange andre delprojekter i Coast to Coast Climate Challenge.
Adressen er: Ll. Dalbyvej 2, 8722 Hedensted.
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6.

Hvor kommer råstofferne fra? Besøg hos Remmerslund Grusgrav (kl. 11.0011.45)

Sagsfremstilling

Regionsrådet vil få en rundvisning i Remmerslund Grusgrav af indvinder Flemming Laursen samt kontorchef Rolf Johnsen og teamleder for råstofteamet Lars Ernst fra Region
Midtjylland.
Materialerne, der indvindes i graven, er primært sand, sten og grus. Derudover er graven oplagsplads for genbrugsmaterialer til byggeindustrien. Materialerne i graven anvendes primært til infrastrukturprojekter (som klimavejen) og byggeri i nærområdet.
Indvindingen og indretningen af graven vil i øvrigt blive sat i sammenhæng med den
kommende råstofplan 2020 og undervejs vil administrationen og indvinder fortælle om
de indbyggede konflikter, der ligger i at indvinde grus, herunder hvad regionen og indvinder gør i forhold til borgerinddragelse og naboklager.
Adressen er: Remmerslundvej 37b, 8723 Løsning.
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7.

COMPAS – eksempel på cirkulære partnerskaber (kl. 11.45-12.40)

Sagsfremstilling

COMPAS er et tiltag igangsat af Hedensted kommune, hvor offentlige og private virksomheder arbejder med den grønne dagsorden. COMPAS forener FN's verdensmål, cirkulær økonomi, iværksætteri, fællesskab og en social indsats. Det er stedet, hvor entreprenøren, ingeniøren eller designeren kan gå fra idé til produktion og salg. Stedet består
af en hal, en ReDo-station, analoge og digitale værksteder, kontorfaciliteter og showroom. Det er et eksempel på de muligheder, der findes ved at genanvende og genbruge
materialer, og hvilke produkter der også kan komme ud af den grønne omstilling. COMPAS er i tråd med regionens indsats på bl.a. cirkulær økonomi, hvor vi understøtter bæredygtighed både eksternt i samarbejder og i driften af hospitalerne.
Regionsrådet vil ved teamleder for Teamet Bæredygtighed og Grøn Omstilling, Tine Park,
fra Region Midtjylland få en kort indledende præsentation af sammenhængen til den regionale indsats indenfor bæredygtighed og derefter få en rundvisning af Merete Valbak,
klimakoordinator i Hedensted Kommune.
Adressen er: Danmarksvej 2, 8722 Hedensted.
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8.

Transport, afrunding og frokost (kl. 12.40-13.30)

Sagsfremstilling

Regionsrådet køres tilbage til Hornsyld Idrætscenter, hvor der vil blive serveret frokost.
Undervejs i bussen vil udviklingsdirektør, Kim Kofod Hansen, runde temadagen af.
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