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Referat af Årsmøde med generalforsamling 

i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 
torsdag 12. maj 2016 

 

Årsmødet for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (forkortes i det efterfølgende til 
”LA21”) blev afholdt i Gladsaxe Hovedbiblioteks lille sal.  

 
Årsmødet 

Årsmødet blev indledt af et foredrag af Christine Jacobsen Mulvad fra 92-gruppen, der 
var trådt til, da Sarah Kristine Johansen fra Globalt Fokus var blevet kaldt til udlandet.    
 

Via 92-gruppen havde Christine Jacobsen Mulvad deltaget meget tæt i processen med 
udviklingen af de overordnede verdensmål for bæredygtighed, som blev vedtaget i 

2015. Det gav et sjældent indblik i maskinrummet til de vanskelige mekanismer bag 
udviklingen af et sæt verdensmål for bæredygtig udvikling for meget forskellige lande. 
Målene er vedtaget med hensyn til indsatsområder og 17 hovedmål og 169 delmål.  

 
Efter vedtagelsen ved FN’s generalforsamling sidste år i september, er det er nu op til 

landenes regeringer at udmønte de overordnede mål i operationelle handlingsplaner. I 
Danmark bør det f.eks. berøre alle ministerier, men den nuværende regering synes 

endnu ikke i gang med processen. Der satses dog på en samlet handlingsplan fra 
dansk side i slutningen af året, hvor der også håbes på en høring i folketinget.  
 

Tovholder for processen er i Danmark udenrigsministeriet, mens andre lande har valgt 
at hæve det til statsministerniveau. I Sverige ledes arbejdet af statsminister, finans-

minister og fremtidsminister. En del udviklingslande er faktisk længere fremme i ud-
viklingen af konkrete handlingsplaner end Danmark… 
 

Christine Jacobsen Mulvad oplyste bl.a.: 
 

92-gruppen 
 At 92-gruppen – forum for bæredygtig udvikling, - er et samarbejde mellem 23 

miljø- og udviklingsorganisationer etableret i forbindelse med Rio konferencen i 

1992 om bæredygtig udvikling.  
 At 92-gruppen arbejder med nationale og globale politikker inden for bæredygtig 

udvikling. 
 
Baggrunden for målene: 

 At baggrunden for den seneste udvikling af FNs verdensmål for bæredygtig udvik-
ling – de såkaldte Sustainable Development Goals - stammer fra et udspil fra Co-

lombia på Rio+20 konferencen i 2012. 
 Målene bygger ovenpå Millenium Development Goals fra 2000 konferencen i Jo-

hannesburg.  
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 At Danmark delte en plads med Norge og Irland i den nedsatte arbejdsgruppe på 
32 pladser, der skulle udarbejde forslagene. 

 At arbejdsgruppen nåede til enighed om de 17 mål/emner og de 169 delmål i ar-
bejdsgruppen allerede i 2014, og at der aldrig er set så ambitiøst et resultat før! 

 At 92-gruppen under forhandlingerne arbejdede for universalitet, integration af de 

tre dimensioner af bæredygtighed (sociale, miljømæssige, økonomiske), menne-
skerettigheder, lighed, finansiering og involvering (dvs. at civilsamfundet er invol-

veret både i udviklingen af målene og fremadrettet så målene bliver gennemført). 
 At emnerne/knasterne i forhandlinger jan – sep. 2015 især var de 169 delmål og 

indikatorer for hver af disse, universalitet, finansiering, ambitionsniveau for både 

fattige og rige lande, implementering og integration af de tre dimensioner af bæ-
redygtighed (sociale, miljømæssige, økonomiske) – se også herunder. 

 
Om selve de overordnede mål:  

 At de er universelle – dvs. de skal gælde for alle verdens lande, fordi i dag hænger 
verden sammen – miljømæssigt, økonomisk, socialt - og det kræver en fælles ind-
sats at opnå en global bæredygtig udvikling.  

 At målene skal stoppe en ikke bæredygtig udvikling. 
 At målene sammentænker bl.a. bekæmpelse af fattigdom, sult og ulighed samt 

sætter fokus på menneskerettigheder, miljø, klima og fred i hele verden med en 
målstreg i 2030.  

 At tværgående temaer er – bæredygtighed, menneskerettigheder, klimahensyn og 

lighed mellem kønnene. 
 Med hensyn til behovet for mål også i de såkaldt industrialiserede lande blev Dan-

marks store ressourceforbrug nævnt som en af de klare udfordringer. Der blev gi-
vet eksempler på forskeligheden på udfordringer mellem forskellige lande. 

 

Det der nu skal ske er: 
 At sikre en solid implementering via national og global opfølgning mellem forskelli-

ge aktører. Det er håbet, at Danmark vil arbejde for at udvikle en stærk national 
handlingsplan med nationale og international tiltag. 

 

Efterfølgende var der stor spørgelyst – her skal kun nævnes udvalgte emner: 
 

Jens Juhl efterlyste meget mere konkrete retningslinjer for Danmark, men de er som 
nævnt ikke på plads endnu, men LA21 kan måske netop byde ind på for at fremme 
processen vedr. lokalsamfundet/kommunen. Formand i LA21 Kim Christiansen har 

allerede leveret nogle bud under et Agenda 21 møde. (Efterskrift: Mellemfolkeligt 
Samvirke har også givet et bud på mere konkrete mål – se nettet). 

 
Ingrid Hind spurgte til hvordan målene f.eks. kunne påvirke tværstatslige processer 
som f.eks. vores import af soja fra Sydamerika, hvor regnskov derved trues. Det vil 

iflg. oplægsholder være noget som andre lande skal forholde sig til i relation til ver-
densmålene, men med forskellige tilgange fra de forskellige landes side.  

 
Carl Ejnar spurgte til mål og indikatorer. Svaret var, at der både skal være mål, del-
mål og indikatorer opdelt efter emnerne.  

 
Der var drøftelse af hvordan man efter vedtagelse af konkrete lokale mål kan fasthol-

de fokus – en udfordring bl.a. nævnt af Trine Henriksen, - hvilket naturligvis (også) 
kan blive en udfordring, selv om verdensmålene er en yderst vigtige for den brede 

bæredygtighed. 
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Fra flere sider blev nævnt vigtigheden af at styre en bæredygtig udvikling via økono-
miske incitamenter, så det kan involvere de mange. 

 
Ad. 1. Valg af dirigent og referent 
Miljøudvalgsformand Tom Vang Knudsen havde tilbudt sig som dirigent og blev valgt 

med akklamation. Tom Vang Knudsen sørgede bl.a. for overholdelse af generalfor-
samlingens formalia: 

 
Indledningsvis blev konstateret, at årsmødet var lovligt indkaldt både med hensyn til 
mange forskellige medier: Udsendte invitationer, invitationer på mail, omtale på Kul-

tunaut.dk, nyhedsmail fra guiden, anførsel i grøn guide hjemmesidens kalender og 
ikke mindst anførsel i lokalavisen (annonce). 

 
Til referent blev valgt Jesper Larsen, kasserer i LA21. 

 
Ad. 2. Alle aktive grupper giver en kort orientering om deres aktiviteter 
Gruppernes har givet korte skriftlige beretninger, der er at finde beretningen omtalt i 

det følgende – som kan ses på grøn guide hjemmesiden. 
 

Biodiversitetsgruppen (præsenteret af Jesper Larsen) 
 Gruppen arbejder for at sikre den biologiske mangfoldighed af naturen i Gladsaxe.  
 Gruppen har afgivet høringssvar vedr. VVM for opgradering af Rostadion på Bags-

værd Sø, høringssvar vedr. plejeplan for Bagsværd Sø og Lyngby Sø med omgi-
velser samt høringssvar til kommunens reglementet for Bagsværd Sø. 

 Gruppen har deltaget i kommunens møde om plejeplan for Smør- og Fedtmosen og 
i besigtigelse af Kagså området vedr. vurdering af regnvandsprojekt for Kagsåen. 

 I Smørmosen har gruppen med kommunal tilladelse opsat skilte omkring yngle-

tidspunktet for billen Sct. Hansorm, for at beskytte og formidle viden om billen. 
 Ved kommunens arrangement Søens Dag varetog gruppens medlemmer flertallet 

af poster under familieaktiviteten Natur-udfordringen.  
 Aktive i gruppen har været drivende kræfter bag et arrangement for Gladsaxe Mi-

nisport, der kombinerede motion med viden om naturen. 

 Gruppen lærte fra sig om naturskov og biodiversitet under Hovedbibliotekets ar-
rangement "Jagten på Grevindens Diamanter" i Aldershvileområdet.  

 Repræsentanter for gruppen har deltaget i møde vedr. planer Utterslev mose og 
evt. samarbejde vedr. naturforvaltning og pleje på tværs af kommunegrænsen. 

 Biodiversitetsgruppen har flere tilbud til skolerne på kommunens hjemmeside un-

der Fritidslivet ind i skolen. 
 Gruppen råder over lidt udstyr til naturundersøgelser. Det stilles gerne til rådighed 

for skoleprojekter m.v. Flere dele af udstyret har været i brug i løbet af året.  
 

Lejlighedsvise aktive /ad hoc gruppen (præsenteret af Jesper Larsen) 

 Gruppen har ved en række lejligheder ydet bistand til LA21 arrangementer. Grup-
pens aktive giver en hånd med på tværs af de øvrige gruppers indsats for at få det 

praktiske til at fungere.  
 Aktive i gruppen har f.eks. i det forløbne år deltaget med praktisk indsats vedr. 

LA21 standen under Gladsaxedagen og under andre offentlige arrangementer. 

 Kommunens arrangement Søens Dag nød godt af frivilliges støtte til aktiviteten 
Naturudfordringen. 

 Gruppen havde bl.a. en stand på en mikro-klimafestival ved Bibliografen.  
 Gruppen benyttes undertiden af interesserede som en mere uforpligtende måde at 

lære om foreningen inden aktivitet i en af de mere emneorienterede grupper.  
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Miljø i skolen 
 Gruppen støtter især op om natur og miljø-undervisningen af skoleelever. Det 

gælder bl.a., vedr. grøn guide skoleprojektet Den Grønne Karavane.  I 2015 har 
Karavanen besøgt Stengård Skole i Gladsaxe samt to skoler i andre kommuner. 

 Karavanens besøg på skolerne benyttes ofte til at opfordre til at gå videre med for-

løbet Grønt flag – Grøn Skole – som den Den Grønne Karavane lægger fint op til.  
 Under kommunens Frivilligbørs indgik LA21 skoleaftaler, og der blev delt materia-

ler ud om tilbud om naturaktiviteter, kompost/omsætning, højbede, affald m.m.  
 Flere af gruppens aktive er også med i biodiversitetsgruppen, hvorfra der er afgi-

vet tilbud om supplerende undervisning af skoleelever. 

 Ved adskillige lejligheder er skoleelever blevet ledt til miljøundervisning i bl.a. den 
økologiske kolonihave Slottet i Smørmosen hvor de har fået konkrete oplevelser af 

økologi på nærmeste hold. En elev der optog video sagde, at så kunne han under-
vise far og mor, når han kom hjem! (Kirsten Ilkjær anbefalede at begynde så tid-

ligt som muligt med at introducere skoleelever til natur, miljø og økologi). 
 
Havegruppen (ved Karen Salonin) 

 Gruppen beskæftiger sig primært med nytten og glæden ved brug af havens frugt 
og grønt og den vilde naturs spiselige planter.  

 Gruppen råder over mosterier til lån af borgerne - typisk via den grønne guide. 
 I det forløbne år har gruppen stået for offentlige æblepressearrangementer hvor 

mange fik gode miljøråd og oplysning om LA21 med på vejen.  

 Også i andre sammenhænge deltager gruppen gerne med æblepresning og arran-
gementer vedr. naturens spiselige planter. 

 Ved forskellige arrangementer har gruppen stået for uddeling af gratis smagsprø-
ver på f.eks. hjemmelavet hyldeblomstdrik, ligesom gruppen har været leverings-
dygtig i opskrifter og smagsprøver vedr. bl.a. urtesalt. 

 Det er primært havegruppen, der står for julestuen i grønt IDÉcenter. 
 

Økohave og dyrehold (præsenteret af Jens Juhl) 
 Gruppens arbejde spænder fra informationsvirksomhed om økologi og 

bæredygtighed, over fremstilling af honning fra egne honningbier til udlån af høns 

og mobile hønsehuse. Informationsvirksomheden omfatter kurser og foredrag, 
samt formidling via hjemmesiden www.slottet-i-smoermosen.com. 

 Der lægges vægt på at give folk konkrete og praktisk brugbare anvisninger til at 
handle økologisk og klimavenligt. 

 Igen i 2015 blev der afholdt et velbesøgt kursus om økologiske dyrkning – med 

grønt IDÉcenter i Gladsaxe kommune som arrangør. Gennem årene har henved 
1000 gladsaxeborgere deltaget i kurset, så det gør en forskel. 

 Der holdes også foredrag om økologisk have i grundejerforeninger, samt mange 
foredrag i store dele af landet, for såvel foreninger og kommuner. 

 Der udlånes mobile hønsehuse (såkaldte hønsefræsere) med høns, og interessen 

er fortsat meget stor. Der er venteliste til slutningen af 2018 og gennem årene har 
utallige lånere efterfølgende etableret deres eget permanente hønsehold. 

 Omkring 400 besøgte haven i 2015 herunder mange skolebørn. I haven kan det 
også være muligt – efter aftale - at se hvordan honningbierne lever. 

 Som eksempel blev nævnt, at et af børnene under besøg ved hønsene havde 

spurgt til, hvorfor æggene var liggende i et rum under hønsenes redekasser (en 
forsvindingsrede, hvor ægget triller ned efter æglægningen). Selv opbevarede de 

nemlig æggene i køleskab derhjemme… Til gengæld er der sket meget på andre 
områder: År tilbage var reaktionen på fremvisning af kompost, at det var affald og 

straks skulle smides ud. Nu ved børnene hvad kompost er, og hvad det er godt for. 

http://www.slottet-i-smoermosen.com/
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 På hjemmesiden www.slottet-i-smoermosen.com informeres om økologisk 
havebrug, høns, bier og økologiske og klimavenlige opskrifter.  

 
Gruppen til bekæmpelse af invasive plantearter (præsenteret af Jesper Larsen) 
 Bekæmpelsesmæssigt koncentrerer gruppen sig om det langvarige forsøg med at 

bekæmpe gyldenris i Radiomarken og ikke mindst de tilstødende områder ved 
Lyngby Radio, hvor effekten efterhånden er ganske tydelig. 

 Gruppen videregiver fortsat informationer om fund af bl.a. kæmpe bjørneklo, pile-
urt m.v. hvor der konstateres genvækst eller nye bestande. 

 Vedr. Høje Gladsaxe Parken har gruppen tidligere henledt forvaltningens opmærk-

somhed på planten lundgylden, som kommunen nu har fået engageret et dygtigt 
firma til at bekæmpe.  

 
LA21 International (præsenteret af Kim Christiansen) 

 Gruppen har i det forgangne år primært fungeret som inspirationskilde overfor øv-
rige grupper og på fællesmøderne i LA21. Især Kim Christiansen deltager i en ræk-
ke internationale fora med miljø på dagsordenen. 

 Gruppen præsenterer idéer til brug for det lokale virke i foreningen og en løbende 
opdatering af, hvad der rører sig på miljøområdet i den store verden.  Ligesom der 

går erfaringer fra Gladsaxe den anden vej. 
 
Ad. 3. Den grønne guide og foreningens formand aflægger beretning 

Den grønne guide Jesper Larsen berettede suppleret af billeder.  Der blev givet ek-
sempler inden for følgende områder: 
 

 Møder med borgere 

 Arbejdet i grønt IDÉcenter 
 Miljøsamarbejde med mange parter 

 Hjemmeside for grøn guide og LA21 
 Skriverier samt udarbejdelse af quizzer til diverse arrangementer 
 Indsats over for skolebørn (projektet Den Grønne Karavane) 

 Foredrag og oplæg 
 Ekskursioner, møder og arrangementer 

 Administration og praktiske gøremål – herunder håndværk 
 Netværksarbejde, uddannelse og fagligt samarbejde 
 Eksempler på årshjul af aktiviteter 

 
Derudover yder den grønne guide som borger i Gladsaxe en frivillig indsats i flere grupper 

især Biodiversitetsgruppen, Gruppen til bekæmpelse af Invasive Plantearter og lejlig-
hedsvis aktive.   
 

Mere kan læses i ”Beretningen for Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 
21 i Gladsaxe” for perioden 1. januar 2015 -31. december 2015. Beretningen kan ses 

på grøn guide hjemmesiden (se "Om guiden") eller hentes i trykt form i grønt IDÉcenter. 
 
Det kommende år forventes nogenlunde samme indsatsområder som for år 2015 (se 

venligst igen årsberetningen) – herunder gennemførelse af skoleprojektet Den Grønne 
Karavane – også på en skole i Gladsaxe, men samlet på en skole færre p.g.a. sygdom 

hos en kollega i en anden kommune. 
 
Guiden varetager naturligvis også en række administrative og praktiske opgaver, der 

dels vedrører den løbende drift af grønt IDÉcenter og dels kan aflaste de miljøfrivillige, 
så de kan koncentrere sig om de borgerrettede aktiviteter.  Dertil kommer hånd-

værksmæssig indsats vedr. udstyr til undervisning, udstillingsgenstande m.v. 

http://www.slottet-i-smoermosen.com/
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Formand Kim Christiansen aflagde beretning:  
Ved sit indlæg var formanden inde på den forskel foreningen gør både via den grønne 
guide og repræsentation i Grønt Råd, §17 stk. 4 udvalg, via høringssvar, via miljøpå-

virkning i mange fora etc. etc.  
 

Fra revisor blev videregivet beskeden om at foreningens tilskud bør justeres for at 
fastholde aktivitetsniveauet. Det er ikke blevet justeret i mere end 10 år. 
 

Der blev nævnt foreningens engagement i Buddinge Batteri, hvor LA21 ser en række 
muligheder for foreningslivet og kommunens borgere generelt. En etapedelt tilgang 

kan meget vel være vejen. Det synes f.eks. oplagt snarest muligt at åbne en cykelsti 
gennem området fra Marienborg allé til Gunnar Esmanns allé.  

 
Ad. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget 
Regnskabet for 2015 blev fremlagt. Kassereren Jesper Larsen forklarede ganske kort 

at driftsmidlerne både skal sikre guiden en vis frihedsgrad og aktuelt udstrækkes til 
hele foreningens indsats for bæredygtighed.  

 
Enkelte budgetafvigelser blev forklaret, herunder at flere an de mange budgetposter 
med revisors tilskyndelse slås sammen til færre, men bl.a. bedre overskuelighed til 

følge. Budget for 2016 blev således fremlagt opdelt på færre poster.  
 

Selv om foreningens økonomi ikke opjusteres, så benyttede kassereren lejligheden til 
at takke visse af mødets deltagere for indsatsen med at afværge mulige besparelser 
på selve grønt IDÉcenters økonomi, da driftsmidlerne dertil bl.a. finansierer et yderst 

nødvendigt tilskud af arbejdskraft. 
 

Ad. 5. Indkomne forslag 
Der var ikke fremsat noget forslag til afstemning. 
 

Ad. 6. Valg til bestyrelsen 
Der skulle vælges formand, og to menige medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig pe-

riode. Formand Kim Christiansen blev genvalgt uden modkandidat.  
I bestyrelsen har Lis Løj valgt at holde en pause, men Carl Ejnar Nielsen var villig til 
valg og Maria Dirchsen parat til genvalg, og de blev begge valgt uden modkandidater. 

 
Ad. 7. Valg af kritisk revisor 

Hans Christian Kirketerp-Møller var villig til genvalg. Ingen andre opstillede. Hans 
Christian blev således valgt til revisor. 
 

Ad. 8. Eventuelt 
Intet til dette punkt. 

 


