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Kim Christiansen 
Marienborg Allé 91 C 
2860 Søborg 

 
 
 
 

 
Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

onsdag 8. juni 2016 
 

Til stede: Lillian, Dorte, Jens J., Maria, Carl, Karen, Per, Kirsten, Kim, Alex og 

Jesper (Der var afbud fra bl.a. Fina, Ivan, Jens M. m.fl.). 
 
Ad 1) Valg af ordstyrer og referent 

Per blev valgt som ordstyrer. Jesper blev valgt til referent. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat fra møde 18. april 2016 
Godkendt.  
 

Ad 3) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt – dog tilføjet nyt punkt 6A – om foreningens fotopolitik. 

 
Aktivitetslisten vedr. opstillings- og stemmeberettigelse til årsmødet blev rund-

sendt til godkendelse af deltagerne. Nogle er allerede opstillings og stemme-
berettigede til næste års generalforsamling. 
 

Ad 4) Næste møde(r) 
 

Første indsats vedr. gyldenris i Radiomarken Lørdag 11/6 fra kl. 10 

Kommunen m.fl. afholder Store Cykeldag Søndag 12/6 Fra kl. 10  

Fællesmøde Mandag 8/8 kl. 19.00 

Gladsaxedagen Lørdag 27/8 

Havens Dag (og æblepresning) Lørdag – søndag 10-11/9 

Fællesmøde (og forinden bestyrelsesmøde) Onsdag 14/9 kl. 19 

Søens Dag  Søndag 18/9  

Gerne LA21 medvirken. Mostpresse/ bibliotekshaven. Lørdag 1/10 kl. 10-13.00 

Gerne LA21 medvirken. Fuglekasser/bibliotekshaven. Lørdag 8/10 kl. 10-13.30 

Fællesmøde Torsdag 20/10 kl. 19.00 

Julefugle-arr. Fredag 25/11 

Julehygge-stue Lørdag 26/11 

 
 

Ad 5) Fremdrift på arrangementer:  
Gladsaxe Dagen:  

 Foreløbig titel: ”Urban gardening” / Brug naturen hvor du bor (det passer fint 

til det kommunale tema - klimabevidste valg – Det klimabevidste køkken). 
 På dette møde blev emnet bekræftet og den sandsynlige placering på pladsen 

blev skitseret efter oplæg fra kommunen. 
 Der satses på at vise høns, bier, højbede etc., - men som Maria tidligere har 

foreslået, så vil der også blive lagt vægt på hvad man kan gøre som beboer i 
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en lejlighed dvs. dyrkning på altanen, i vægdrivhus/vertical gardening, i vin-
dueskarm, i mobile plantekasser og i bede på fællesarealer m.v. - dertil f.eks. 

lejlighedskompostbeholdere etc. Mange af havens tiltag kan jo etableres 
under mindre forhold blot der er jord, lys, vand og gødning. 

 En børnevinkel skal udvikles. Måske kan vi finde børneunderholdning - måske 

noget, der ”spejler” voksenaktiviteter (der blev nævnt flere muligheder - fra 
mini-gravemaskine til fiskedam). 

 Der satses igen på uddeling af smagsprøver med stort islæt af det lokalt pro-
ducerede. Dvs. hyldeblomstdrik og gulerodskage. 

 De sædvanlige vartegn som vindmølle m.v. medbringes. 

 Som foreløbige deltagere er følgende noteret: Lillian, Maria, Carl, Karen, Alex, 
Kirsten, Jens J., og Jesper. Forhåbentlig vil flere melde sig. 

Søens dag: 

 De to aktiviteter ”billedlotteri” og ”edderkoppen” der er udtænkt/udviklet 
vedr. Gladsaxe Minisport forventes brugt. Derved er en rimelig fornyelse op-
nået. Blandt de kreative sysler er ikke alle relateret til området, så hvis f.eks. 

aktiviteten med fremstilling af ”edderkopper” kunne fornys med andet, så var 
det måske et forsøg værd. 

 Følgende meldte sig: Lillian, Maria, Karen, Alex, Kirsten, Per, Kim og Jesper. 
Vi skal være en del flere, før det hænger sammen, så kom frit frem! 

Apropos området Radiomarken – bekæmpelse af gyldenris: 

 Der blev efterlyst aktive til årets første indsats vedr. gyldenris lørdag 11. juni 

kl. 10. Følgende meldte sig: Carl, Maria, Karen, Alex og Jesper.  Kirsten 
kommer forbi med kaffe. 

 
Ad 6) Evaluering af årsmødet 
Vedr. det samlede forløb er der en nogle praktiske forhold, der må overvejes til 

næste år. Der var tekniske drillerier bl.a. vedr. levering af kaffe etc., men selve 
generalforsamlingen gik stort set som planlagt. 
 

M.h.t. oplægget om verdensmålene for bæredygtighed var oplægsholder ulønnet 
stand-in for hovedpersonen, som var forhindret. Derfor må forventningerne ikke 

sættes alt for højt. Nogle fandt oplægget for teoretisk, men de konkrete mål for 
de enkelte lande foreligger jo endnu ikke. 
Kim og Carl er ikke afvisende overfor at se nærmere på mulige bæredygtig-

hedsmål for Danmark eller Gladsaxe. 
 

Den overordnede form af årsmødet var der ingen indvendinger imod. 

 
Ad 6A) Om foreningens fotopolitik 
Carl har tidligere både holdt oplæg og fremstillet udkast til en blanket vedr. 

håndtering af foreningens fælles fotos. Carl opsummerede kort baggrunden og så 
kunne donatorerne af fotos ellers konkret underskrive blanketten, så der ikke 

fremadrettet risikeres bøvl vedr. fotobrug. 
 
Ad 7) Natur, miljø og LA21 siden sidst. 

Der var billeder fra Carl, Jens J., Alex, Kirsten og Jesper 
Carl, Jens J., Kirsten og Jesper fortalte og viste billeder fra bl.a.: 

 Trafiklegedag 
 Naturområdet Langholmen ved Utterslev Mose 
 Naturpleje ved ”Salamandersøen” 

 0-klasse besøg i Slottet i Smørmosen 
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 Årsmødet inkl. oplæg og generalforsamling 
 Den invasive plante lundgylden 

 Borgerbesøg i skolebigården i Ejby 
 Søborgnatten 3/6 
 Naturvandring i Smør- og Fedtmosen 

 Meget smukke naturmotiver fra Smør- og Fedtmosen 
 

Ad 8) Nyt fra foreninger, råd og udvalg  
 

Kim orienterede om nyt fra seneste miljøudvalgsmøde – herunder bl.a.: 
 Affaldsplanen har været diskuteret – herunder indsamlingen af madaffald, der 

tidligst vil blive en realitet fra april 2018, da der afventes indsats fra Vestfor-

brænding. Det kan betyde justering af genanvendelsesmålene. 
 En affaldskampagne kan forventes i 2016.  

 Der gennemføres VVM for genbrugsstationen i årene 2016 og 2017. Først 
derefter kan der altså blive tale om udvidelse. 

 På kommunens hjemmeside er etableret en ny service – ressourcedating. 

 Flere forsyningsselskaber overvejer fusion. 
 Miljøberetningen for 2015 viser bl.a. omfanget af virksomhedstilsyn og at det 

specielt er håndteringen af farligt affald, det kan knibe med for virksomhe-
derne. 

 Budgetopgørelsen peger på et overskud på MIU’s område. Kim mente nok at 

kende en forening, der kunne aftage end del af overskuddet…, ellers var det 
måske muligheden for at få sat professionelle kræfter ind til bekæmpelse af 

den resterende gyldenris i radiomarken, så de frivillige kunne hellige sig 
andre opgaver. 

 
Lillian spurgte ind til kommunens holdning til RoundUp, som jo p.t. diskuteres 
meget i EU-sammenhæng. Kim oplyste at der ikke er kommunale planer om en 

opblødning på området. 
Jens supplerede med at der er kommet nye regler så hvis der bruges sprøjtemid-

ler i kolonihaver på kommunal grund, så kan beboerne i yderste konsekvens risi-
kere at blive smidt ud. 
Jens fortalte om kommunens og Nordvands drikkevandskampagne hvor sprøjte-

midler m.v. kunne afleveres mod at få et hakkejern eller et skuffejern i stedet.  
 

Kim fortalte og viste illustrationer fra §17 stk. 4 udvalget om klimatilpasning og 
Gladsaxe-liv i Buddinge-området:  
På seneste møde havde Kim således vist sine visioner om hvordan Rådhuset med 

omgivelser kunne gøres mere spændende. I rådhushaven og nærmeste omgivel-
ser var der f.eks. forslag om amfiteater, byhaver etc.  På en evt. lukket del af 

Søborg hovedgade kunne man forestille sig mobile boder, på Gladsaxe Rådhus-
plads en vandsnegl (som set i Frederiksberg) etc. etc.  
 

Ad 9) Siden sidst fra grupperne  
 

Gruppen Økohave og dyrehold: 
Jens J. orienterede om at gruppen senest har beskæftiget sig med bl.a.:  
 Nyanskaffelse af høns og reparation af mobilt hønsehus, hvor en defekt låge 

havde givet ræven adgang. 
 Der er afholdt havekursus i Allerød. 

 Jens er med i et projekt om at finde alternativer til sphagnum. Arbejdsgruppen 
består af flere parter og har fået et samlet tilskud på 84.000 til opgaven. 
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Biodiversitetsgruppen 

Jesper orienterede om nogle af punkterne på gruppens seneste møde bl.a.: 
 Det fantastiske event Mosetræf – der afholdes søndag 19. juni – se mere her. 
 Oplæg ved Troells Melgaard, formand for Utterslev Mose Naturplejelaug.  

 Udarbejdelse af høringssvar vedr. udkast til plejeplan for Smør- og Fedtmosen. 
 Svar på høring af justering af plejeplan for Bagsværd Søpark. 

 Årets opsætning af skilte og tjek af forekomst af Sct. Hansorm. 
 Oplæg om HNV (High Nature Value)-begrebet 
 Kirsten og Jespers deltagelse i ”Idémøde om rekreativt støttepunkt i Regatta-

parken ved Bagsværd Sø” 
 Kommunens godkendelse af nyt ordensreglement for Bagsværd Sø med om-

givelser. 
 
Ad 10) Eventuelt 

Der var snak om regeringens natur/landbrugspolitik. 
Der blev også nævnt et eksempel på Slots- og Kulturstyrelsens prioriteringer, der 

(ligeledes) voldte problemer at forstå.  

http://www.utterslevmose.net/mosetraef-2016/

