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9. august 2016

Kim Christiansen
Marienborg Allé 91 C
2860 Søborg

Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
mandag 8. august 2016
Til stede: Per, Robert, Lillian, Carl, Kirsten H., Karen, Fina, Kirsten I., Jens J,
Kim, Alex, Jens M. og Jesper (Der var afbud fra bl.a. Maria, Ivan m.fl.).
Ad 1) Valg af ordstyrer og referent
Kim blev valgt som ordstyrer. Jesper blev valgt til referent.
Ad 2) Godkendelse af referat fra møde 6. juni 2016
Godkendt.
Ad 3) Godkendelse af dagsorden
Forslaget til dagsorden blev godkendt.
Aktivitetslisten vedr. opstillings- og stemmeberettigelse til årsmødet blev rundsendt til godkendelse af deltagerne.
Ad 4) Næste møde(r)
Gladsaxedagen
Arrangement i grundejerforening
Havens Dag (og æblepresning)
Fællesmøde (og forinden bestyrelsesmøde)
Søens Dag
Gerne LA21 medvirken. Mostpresse/ bibliotekshaven.
Skoleprojektet Den Grønne Karavane
Gerne LA21 medvirken. Fuglekasser/bibliotekshaven.
Fællesmøde
Julefugle-arr.
Julehygge-stue

Lørdag 27/8
Lørdag 3/9 kl. 14
Lørdag – søndag 10-11/9
Onsdag 14/9 kl. 19
Søndag 18/9
Lørdag 1/10 kl. 10-13.00
Tirsdag-torsdag 4-6/10
Lørdag 8/10 kl. 10-13.30
Torsdag 20/10 kl. 19.00
Fredag 25/11
Lørdag 26/11

Ad 5) Fremdrift på arrangementer:
Gladsaxe Dagen:
Endelig titel:
Urban gardening
Brug naturen hvor du bor
 Placeringen ligger fast (nær rundkørslen på det grønne område) jf. den trykte
plan vedr. dagen.
 Som før aftalt satses på at vise høns, bier, højbede etc., samt hvad man kan
gøre som beboer i en lejlighed dvs. dyrkning på altanen, i vægdrivhus/vertical
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gardening, i vindueskarm, i mobile plantekasser og i bede på fællesarealer
m.v. - dertil f.eks. lejlighedskompostbeholdere etc.
Jens arbejder på en model ”køkkenkompostbeholder”, der med lidt held skulle
kunne være klar til dagen – og som ikke kræver tilsætning/køb af mikroorganismer eller andet for at fungere.
Jens har planter i potter klar til dagen. Jord uden sphagnum er klar – et område Jens er velbevandret i.
”Trappestigen” dvs. det gamle stativ til ”skydeboden” kan til lejligheden anvendes til at placere planter på.
Lillian foreslog, at der fremstilles lister over planter egnet til brug på altan.
Jens ser på sagen.
Til illustration af altanens muligheder dyrkningsmæssigt var der ønske om
noget der kunne ligne en altan at hænge altankasser etc. på. Kommunen har
tidligere været inde på noget lignende i forbindelse med deres stand, så
måske er det værd at fremstille noget der kan minde om en altan, hvis der
bl.a. er udsigt til at det kan anvendes flere gange. Jesper undersøger
behov/muligheder i forvaltningen.
Der mangler fortsat en børnevinkel på standen. Ved tidligere møde (6/8 er
nævnt nogle muligheder).
Der satses igen på uddeling af smagsprøver med stort islæt af det lokalt producerede. Dvs. hyldeblomstdrik og gulerodskage – ved Karen.
De sædvanlige vartegn som vindmølle m.v. medbringes.
Nogle af arbejdsopgaverne blev fordelt – bl.a. vedr. transport/materiel.
Carl og Jesper har arbejdet ihærdigt på at fremstille en ny ”skydebod”. Der er
håb om at den når at blive færdig til Gladsaxedagen.
Jens og Jesper samarbejder vedr. skiltning.
Til mødet havde Jesper samlet en række quiz-spørgsmål, der måske kan
anvendes til quizzen på dagen.
På dagen mødes deltagerne i A21 standen kl. 9.30 i grønt IDÉcenter.
De morgenfriske møder forinden, så kaffen er klar. Kirsten køber brød.
Deltagerne er Lillian, Maria, Carl, Karen, Alex, Kirsten, Jens J., og Jesper. I
løbet af dagen håber Per at kunne træde til.

Søens dag:
 Som aftalt på tidligere møde er der fornyelse blandt aktiviteterne. Der var
ønske om at alt på den kreative post tog udgangspunkt i den lokale natur
(ligesom den traditionelle fremstilling af postkort med lokale motiver). Der
overvejes vedr. justering af aktiviteten.
 Flere meldte sig til at deltage i dagen, så nu er vi forhåbentlig nok, til at det
bliver en sjov oplevelse for alle: Lillian, Carl, Maria, Jens M., Anette, Jens J.
Kirsten, Karen, Kim, Alex, Fina, Per, Jesper og forhåbentlig Ivan.
 Bemandingen af enkelte poster skal vi have afklaret.
Øvrige indsatser:
Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken og nærmeste omegn:
 Første indsats fandt sted 11. juni, og anden fælles indsats 6. august. Ind i
mellem (og siden) har flere mindre indsatser været gjort, så nu mangler
meget lidt: Ved startbanerne og et par småklatter. Enkelte bunker af meget
udviklede planter kan med fordel fjernes, så frømodning ikke risikeres. Karen
og Alex vi gøre en indsats snarest. Der håbes på, at andre også vil bidrage.
På Kommunens Facebook ses rosende omtale af den seneste indsats med foto
af nogle af de aktive.
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Afhentning af langhalm til julearrangementerne.
Kirsten har påtaget sig at hente det.
Arrangement i Espegårdens Grundejerforening 3/9 kl. 14 med miljø- og
klimaoplysning for især børnene.
Jesper får assistance af Per V. ved arrangementet (en ny skydebod kunne f.eks.
komme i anvendelse).
Arrangement i bibliotekshaven lørdag 1/10 kl. 10-13 hvor borgerne selv
kan presse æbler.
Deltagere: Jesper + Alex, Karen og evt. Kirsten.
Arrangement i bibliotekshaven lørdag 8/10 kl. 10-13.30 hvor borgerne
kan fremstille fuglekasser og pindsvinebo. Jesper + Carl (+evt. Alex).
Praktisk kørselsanliggende vedr. reparation.
Ivan m.fl. kan overtales.
Efterlysning af botanikkyndig og en leverandør af en større portion
æbler.
Det er i forbindelse med henholdsvis et ønske om tur med høst af snapseurter
ved Bagsværd Sø samt presning af æblejuice ved Gladsaxedagen (brug for 200
kg. æbler! – gerne lokale). Evt. oplysninger til Jesper.
Opgaver til biodiversitetsgruppen
Gruppen har fået en henvendelse med ønske om arrangementer for mange
skolebørn. Gruppen planlægger det på eget internt møde.
Skoleprojektet Den Grønne Karavane
Projektet besøger Bagsværd Skole 4.-6. oktober. Medhjælp er efter ændring af
strukturen ikke nødvendig i samme omfang som tidligere.
Evt. mindre julearrangement.
Iflg. det oplyste bliver der ikke afholdt høstmarked i Søborg Hjerte dette år. Evt.
kan der blive lejlighed til en lille stand for A21 i forbindelse med et julearrangement. Mere om det senere på året.
Ad 6) Natur, miljø og LA21 siden sidst.
Der var oplysninger med link til nettet med seneste nye om bl.a.: Om vurderinger af RoundUp og dets tilsætningsstoffer, forklaring på massedød blandt bier i
udlandet, om el-lastbiler, om EU’s dødsliste vedr. uønskede dyr og planter - og
så var selve mødedagen (8/8-2016) ”Earth Overshoot Day 2016” dvs. den dag
på året hvor det er beregnet at verdens befolkning har opbrugt de ressourcer på
landjorden, i havene og atmosfæren, som er til rådighed for os i løbet af hele
2016.
Der var billeder fra Kirsten, Alex, Peter Ibsen og især Jesper om bl.a.:
 Nedbørsmængderne 16/6 og 24/6 2016 der fik testet regnvandsanlæg i
Søborg området. De lod til at virke fint.
 Mosetræf i Københavns kommune 19/6, hvor der bl.a. var mulighed for besøg
i en have med vægt på biodiversitet.
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Gyldenrisbekæmpelse i Radiomarken.
Biodiversitetsgruppens besøg på langholmen.
Div. besøgsværdig natur i Gladsaxe
Fra årets natur-sommerferieaktiviteter for børn (og forældre)
Fra arrangement med idégenerering vedr. Rådhusparken
Om konstruktion af ny "skydebod".
Og så var der video med de første eksperimenterende optagelser fra nyt lille
undervandskamera til vurdering af livet under overfladen.

Ad 7) Nyt fra foreninger, råd og udvalg
På grund af den fremskredne tid blev punktet udskudt til næste møde.
Ad 8) Siden sidst fra grupperne
Gruppen Økohave og dyrehold:
Jens J. orienterede om gruppens seneste aktiviteter:
 Den økologiske kolonihave Slottet i Smørmosen er med i åben-havearrangement 12-14/8 hvor man uden forudgående aftale kan komme på
besøg i tidsrummet kl. 10-18.
 Udlånte mobile hønsehuse har holdt flyttedag. Der satses nu på mere flydende flyttetidspunkter. Interessen for eget hønsehold er stor. Alle lånere af høns
sidste år og indtil nu i år har valgt at beholde de lånte høns – dvs. etablere
eget hønsehold (og betale for køb af nye høns til den følgende låner).
 Færdige mobile hønsehuse med hønsegård (”hønsefræsere”) er nu så langt
nede i pris, at de måske skal overvejes, når de eksisterende er udtjente.
Biodiversitetsgruppen
Jesper orienterede om nogle af gruppens aktiviteter:
 Bekæmpelse af gyldenris.
 Inspektion af naturen i grænselandet mellem Gladsaxe og København.
 Om efterspørgsel efter gruppens aktiviteter vedr. skolerne.
Ad 10) Eventuelt
 Kim omtalte bekæmpelse af kæmpe bjørneklo i Randers kommune hvor der
er taget vildsvin i anvendelse, da de også æder rodknoldene.
 Per nævnte to spændende arrangementer. Lancering af nyt dansk læringssite
om verdensmålene for bæredygtig udvikling 1/9 – se nærmere her – og om
en samskabende konference for uddannelse og bæredygtighed den 13/9 – se
mere her.

