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Kim Christiansen
Marienborg Allé 91 C
2860 Søborg

Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
onsdag 1. marts 2017
Til stede: Kim, Kirsten, Carl Ejnar, Maria, Karen, Fina, Ivan, Lilian, Jens M.
Helle, Robert, Ida og Jesper.
Afbud fra Jens J. og Per V.
Valg af ordstyrer og referent
Kim blev valgt som ordstyrer. Jesper blev valgt til referent.
Godkendelse af referat fra møde 25. januar 2017
Referatet blev godkendt.
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Aktivitetslisten vedr. opstillings- og stemmeberettigelse til årsmødet blev rundsendt til godkendelse af deltagerne.
Årets kendte indsatser/emner
De vigtigste aktiviteter blev kort nævnt.
Hvordan kan kommuneplanen påvirke vores indsatser gennem året (ny
kommuneplan skal snart vedtages)
Kim og Jesper orienterede kort om kommuneplan 2017, der er i høring.
Kommuneplan 2017 indeholder bl.a. nye retningslinjer for Bæredygtige
boligområder og Grønne Gladsaxe – hvilket må interessere i LA21.
Iflg. kommunens hjemmeside inddrages ikke nye arealer til byformål, og der
sker ikke en ændret anvendelse af de eksisterende arealer.
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Begrebet biofaktor tages i anvendelse i planen og forhåbentlig kan man både
tilgodese den del og sikre økologiske forbindelser i planen.
Kim har ved tidligere lejlighed efterlyst integreringen af Verdensmålene i de
kommunale planer, for de er ikke at finde i kommuneplanen, men der arbejdes
dog med bæredygtighedsmålene i kommunen.
Planforslaget er til offentlig høring fra 28.02.2017 til 25.04.2017.
Se mere her.

Om det meget omfattende Kagså Regnvandsprojekt
Jesper viste PowerPoint slides og orienterede om det meget omfattende projekt
på basis af VVM-rapporten og borgermødet dagen før. På mødet var der flere
gode input til kvalificering af VVM-rapporten. Se meget mere om projektet her.

Bæredygtighedsmålene og LA21 – første trin
Som første led i forårets videnopbygning om Bæredygtighedsmålene holdt Carl
Ejnar en meget flot præsentation!








Om baggrunden for målene
Om historien bag målene
Om hovedinddelingen og målenes struktur
Om selve de 17 hovedmål
Om Agenda 21 foreningens formål
Om hvilket omfang LA21 foreningens formål og aktiviteter kan spille ind i alle
verdensmålene (!).
Om Danmarks position i forhold til verdensmålene og kursen frem mod 2030.

Til de aktive i foreningen vedhæftes Carl Ejnars fine PowerPoint slides.
Vanskelighederne ved at vurdere omfanget af LA21’s engagement i målene blev
drøftet. En del synes at kunne afhænge af tolkning, da nogle mål er noget
”luftige”. I relation til det videre arbejde nævnte Kim balancen mellem at være
førerhund og vagthund - hvor f.eks. LA21’s høringssvar oftest har hovedvægt på
vagt-hunderollen, og vores aktiviteter hvor vi viser vejen – er førerhunderollen.
Hvis vi skal kommentere verdensmålene i relation til kommunen må vi selv prøve
processen. Det er f.eks. næppe alle målene som LA21 i Gladsaxe kan eller skal
forholde sig til, men iflg. Kim er det vigtigt, at kunne forklare hvorfor noget
vælges fra, så vi ikke forfalder til at vælge områder, hvor vi i forvejen gør en
indsats. Når vi viser at vi er aktivt i gang med målene, må det ske på et
ordentligt grundlag.
Kim vil gerne formidle opgaver på området ud til de aktive i LA21 alt efter
interesser.
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Næste møde(r) og aktiviteter, der måske kan have interesse
Fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
DN’s landsdækkende affaldsindsamling
Offentligt borgermøde vedr. Kommuneplan - om grønne
Gladsaxe kl. 19-21 i Rådhushallen
Fællesmøde (+best.møde) i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
Offentligt borgermøde vedr. Kommuneplan - om bæredygtige boligområder kl. 19-21 i Rådhushallen
Økohavebrugskursus i Bibliografen Bagsværd
Grøn dag på genbrugsstationen
Årsmøde i LA21 foreningen
Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken
Opsætte skilte vedr. Sct. Hansorm
Mosetræf ved Utterslev Mose

Børneaktivitet: Naturens Fantastiske Verden
Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken
Gladsaxedag
Søens Dag
Æblepresning på Aldershvile Planteskole
Den Grønne karavane - skoleprojektet

Frivilligbørs (Gladsaxe Rådhus)
Jule-fuglefoder-arr. ved juletræstændingen
Julestue (julebukke, dekorationer, klippe-klistre)

1/3
2/4
3/4
5/4
6/4
4.,11.,17 og 25/4
29/4
23/5
Juni
Juni

18/6
Uge 26 og 27
August
26/8
10/9
9/9+10/9?
26/9-28/9
Okt. ?
24/11
25/11

Natur, miljø og LA21 siden sidst.
Jesper viste PowerPoints og omtale fra medierne herunder bl.a.:
 Om begrebet naturkapital, der viser hvordan landets kommuner scorer med
hensyn til hvor meget natur, der er i kommunerne, og hvor høj værdi naturen
har. Se mere her.
 Om praktisk LA21 indsats og håndværk m.v.
 Om forårstegn (fotos fra Alex)
 Om de første spæde skridt mod en ny GG/LA21-hjemmeside
Nyt fra foreninger, råd og udvalg
Siden sidst fra grupperne
Gruppen Økohave og dyrehold:
Gruppens seneste aktiviteter/planer omfatter bl.a.:
 Jens har afholdt hønsehyrdekursus i GIC 15/2-2017
 Jens (og Jesper) afholder igen kursus i økologisk og klimavenligt havebrug i
Bibliografen. Se oversigten over aktiviteter.
Biodiversitetsgruppen
Gruppens seneste aktiviteter/planer omfatter bl.a.:
 Deltagelse i følgegruppe vedr. naturkampagne for Utterslev Mose, hvor kampagnen nu er ved at tage form.
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Gennemsyn af VVM-rapporten for Kagså Projektet med tilhørende rapport –
se mere om projektet her.
Samarbejde med Københavnsk naturplejelaug vedr. undersøgelse, formidling
m.v. vedr. område i Høje Gladsaxeparken.

Ad-hoc / lejlighedsvis aktive
Jesper orienterede om, at der er en række praktiske opgaver, der fordrer flere
hænder. Nogle har allerede været i gang men mange flere hænder er
ønskværdige. Jesper indkalder, når det skønnes påkrævet.
Eventuelt
I relation til det sociale element i bæredygtighedsbegrebet nævnte Ivan et
spændende arrangement om refugee-jazz på telefonfabrikken. Se mere her.

