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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

tirsdag 6. december 2016 

 

Til stede: Alex, Robert, Jens M., Jens J., Karen, Lillian, Carl Ejnar, Ivan, Kirsten, 
Kim, Jesper og Emil.  (Der var afbud fra bl.a. Per V., Maria og Fina). 

 
Valg af ordstyrer og referent 

Kim blev valgt som ordstyrer.   Jesper blev valgt til referent. 
 
Godkendelse af referat fra møde 10. oktober 2016 

Referatet blev godkendt – dog kan der være forbehold for en enkelt passus vedr. 
beskrivelsen af julearrangementerne. Kim nævne således, at der har været dis-

kussion i bestyrelsen vedr. julearrangementerne, hvor KS havde misforstået tov-
holderfordelingen. Det er Kirsten om fredagen og Karen om lørdagen.  
 

Kim benyttede lejligheden til at nævne, at økonomiske forhold også har været 
drøftet i bestyrelsen og det ligger fast, at de aktive i foreningen ikke personligt 

skal have (netto) udgifter ved arrangementer etc. Hvis der i enkelte tilfælde 
skulle være tale om en form for mindre indtægt til aktivt udøvende, så modreg-
nes udgifter deri og evt. underskud dækkes (efter forudgående aftale) af for-

eningen. 
 

Vedr. Facebook blev nævnt, at linket til Dropbox med billeder ikke altid virker. 
Det undersøges. 
 

Godkendelse af dagsorden 
Dagsordenen blev godkendt. 

 
Aktivitetslisten vedr. opstillings- og stemmeberettigelse til årsmødet blev rund-
sendt til godkendelse af deltagerne.  

 
Næste møde(r) 
 

Fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Onsdag 25. januar 2017 

 
Jette Nydam fra Nordisk Genressource center 

Jette Nydam holdt et spændende foredrag med PowerPoint om centerets virke. 
Vi fik bl.a. set og hørt om følgende: 
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 Om Jette Nydams egen baggrund. 
 Hvad Nordisk Genressource Center (NordGen) er for en størrelse (bl.a. regio-

nal genbank for de nordiske lande). 

 Om den grundlæggende opgave med at sikre en bred genetisk mangfoldighed 
af de ressourcer, som forbindes med fødevarer og jordbrug. 

 Hvad man forstår ved genetiske ressourcer. 
 Hvad centeret gør for at bevare den genetiske variation. 
 Hvilke sektioner/områder NordGen har med at gøre. 

 Hvad en genbank foretager sig og med hvilke typer af materiale. 
 Hvor materialerne kommer fra og arbejdsgangen. 

 Hvilke forhold, der skal tages hensyn til ved bevaringen. 
 
På NordGens hjemmeside kan man se en lille film – The Backup Copy - om Sval-

bards frøhvelv – det er på siden her. 
 

 
Natur, miljø og LA21 siden sidst.  
 

Billeder og omtale fra medierne og bl.a.: 
 

 Indsats for grundvandsbeskyttelse (Jens J. og Jesper deltager i møde 7/12) 
 Naturforhold ved Mariager Fjord (og brug af kvæg som naturpleje) 
 Nydannelse af søer - §3 (nye regnvandssøer i Gladsaxe) 

 Indblik i tidligere arrangement  
 Formandsmøde i Kulturen 

 Om opdatering vedr. mosterierne 
 Om naturvarer og efterårseventyr 
 Om skoleprojektet Klimamadkampen 

 Om nye ”nedgravede” affaldsbeholdere i Høje Gladsaxe 
 Korte glimt fra et besøg på Affald Plus Yderzonen, projektet 

Næstved/Maglemølle Ressource City og fra et biogasanlæg.  
 A21 julearrangementerne 
 

Der blev vist fotos fra Kirsten, Alex, Jens J, og Jesper. 
 

Jf. punkt ovenfor – så fortalte Kim og Kirsten fra formandsmøde i Kulturen om et 
sjovt oplæg med organisatoriske betragtninger som f.eks. at folk er ildsjæle for 

at glæde andre, at enighed gør stærk og uenighed det modsatte – og om nytten 
ved at være velforberedt og på forkant.  
 

I kommunens budgetavis er miljøet måske ikke det mest iøjnefaldende, men der 
står dog om klimabevidste valg, grøn strategi og grønne puljer til klima og miljø. 

Desuden står i visionen for Gladsaxe Kommune blandt andet at: ”Det forudsæt-
ter et lokalsamfund, som er i balance både socialt og miljømæssigt.” Se Budget-
avisen her. 

 
Blandt nyheder fra medierne blev bl.a. omtalt; at der desværre er parter, som 

overvejer at fjerne beskyttelsen af skovene bl.a. de bynære skove. Se f.eks. 
mere her.   
Hvis man vil markere sin holdning for at bevare skovene kan det gøres her.    

 
 

http://www.nordgen.org/index.php/skand/Vaexter/Innehaall/Svalbard-SGSV/Svalbard-Globale-froehvelv
http://www.gladsaxe.dk/Files/Files/COE/Budget-og-regnskab/Budget-2017/Budgetavisen-2017.pdf
http://www.dn.dk/Default.aspx?ID=48324
http://redskoven.dk/
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Nyt fra foreninger, råd og udvalg  
 

Grønt Råd 
Kim fortalte om bl.a.: 
 Præsentation af indsatsplan for grundvand – herunder om boringsnære be-

skyttelseszoner og involvering af borgerne via kampagner og om nyt samar-
bejde med DTY vedr. pesticider og Chlorid. 

 Ny strategi i by-afdelingen – om det grønne Gladsaxe vedr. kommuneplan 
2017. Der er foretaget spørgeundersøgelser af borgernes ønsker – ligesom 
deltagerne i Grønt Råd skulle besvare spørgsmål. Der var adskillige ideer hos 

deltagerne. Der blev også nævnt ønske om mindre byfortætning på bekost-
ning af bynaturen og på enkelte områder ønske om bedre intern kommunika-

tion mellem kommuneafdelingerne. 
 Oprensning af kanaler i Aldershvileparken. Det er i selve parken og ikke i det 

sårbare naturområde på Aldershvilepynten. Det oprensede skal fjernes fra 

selve det åbne parkområde. 
 Om Kagsåprojektet – dvs. omlægning til et spildevandsteknisk-anlæg for at få 

mulighed for at gennemføre et omfattende regnvandsprojekt, der bl.a. skal 
reducere regnvandsbelastningen betydeligt, tilføre rekreative kvaliteter etc.  

 Om Værebro Sø – dvs. søen mellem Bagsværd Svømmehal og de lave blokke 

af Værebro Parken. Søen skal oprenses og åbnes for offentligheden. 
 Om tværkommunalt vandsamarbejde. På mødet havde teknisk direktør Philip 

Hartmann fortalt om planerne for indgåelse af større samarbejde på vand-
området – dvs. fusioner mellem i alt 9 kommuners vandselskaber – iflg. det 
oplyste som en konsekvens af statens effektiviseringskrav.  

 
Siden sidst fra grupperne 

 
Gruppen Økohave og dyrehold: 
 Jens og Sølva arbejder (igen) på en ny bog! 

 Som et sjældent tilfælde var der ikke umiddelbart nogen der ønskede at 
lægge have til det ene mobile hønsehus med høns netop denne vinter, men 

på mødet tilbød Kim en vinterplads til hønsene i sin have, hvis ingen andre 
meldte sig. 

 
Biodiversitetsgruppen 
Jesper orienterede om nogle af gruppens aktiviteter bl.a.: 

 Deltagelse i følgegruppe vedr. naturkampagne for Utterslev Mose. 
 Løbende vidensudveksling. 

 
A21 International 
 Gruppen arbejder også indenlands! og Kim havde været til 25 års jubilæum i 

Det Økologiske Råd og fik i den forbindelse en ide til en spændende oplægs-
holder til årsmødet…  

 
 
Eventuelt 

Intet til dette punkt. 
 

 


