Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

14. september 2016

Referat fra fællesmøde i grønt IDÉcenter, tirsdag 14. september, kl. 19-21:00
Til stede: Kim, Kirsten, Karen, Maria, Carl Ejnar, Jesper, Ivan, Fina, Lillian, Robert, Alex
Afbud: Jens, Benedicte og Per

Dagsorden
1) Valg af ordstyrer og referent
Kirsten og Kim blev enstemmigt valgt.
2) Godkendelse af referat 8. august
Meget fint referat. Godkendt uden kommentarer.
3) Godkendelse af dagsorden
Der var ingen tilføjelser.
Jesper orienterede om sin aktuelle situation.
4) Næste møde(r)
Næste fællesmøde er 20. oktober. Bestyrelsesmøde og fællesmøde er 9. november. Julearrangementer den
25. og 26. november.
Den 1. oktober er der æblepresning kl. 10-13.00 i den nye bibliotekshave (Kirsten, Fina og Karen); folk skal
selv komme med æbler.
Den 8. oktober bygges der fuglekasser m.m. kl. 10-13.30 samme sted (Carl, Jesper, Maria og Ivan)
5) Evaluering af Gladsaxedagen
Lillian m.fl. fik delt alle quiz’er ud. 21 af besvarelser havde markeret indledningsvis interesse for indsats i
foreningen. Der var mange – også unge, - som gerne ville vinde præmien. Ivan fandt det vildt imponerende,
hvad LA21 kan overkomme. Ikke mindst den nye skydebod.
Carl og Jens har ”evalueret” på email; Jens mener, at vi spreder os på for mange emner. Carl foreslår, at vi
laver en ”spørgebod”, hvor folk kan henvende sig. Maria snakkede mest om kompost, og de fleste havde
hus og have. Kirsten snakkede med mange fra lejligheder, fordi hun stod ved altanen. Ivan foreslår en Tshirt med ”spørg mig”. Karen talte med mange, der var interesserede i marmeladen, som hun selv har lavet
af naturens råvarer. Karen foreslår, at vi har færre ting med; fx blev drivhuset ikke brugt så meget. Jesper
havde mange snakker om elementer af ”urban gardening” i forbindelse med quiz’en (”I skal måske lige
genoverveje spørgsmål 4 og 5”). Karen blev interviewet til lokal TV (Gladsaxe Radio) om LA21 i Gladsaxe.
Maria foreslog, at der var turnus på de enkelte poster, så man kan komme mere rundt. Jesper nævnte, at
kommunaldirektøren hilste på.
Tom Vang Knudsen var syg. Der var ikke så mange politikere forbi.
6) Sidste vedrørende Søens Dag 18. september
Kirsten gennemgik programmet. Der blev udleveret et dokument til alle, der deltager på dagen. Fina måtte
desværre melde afbud, men Karen kan efter 10 års øvelse sagtens klare postkortene alene. Per V. er ikke
helt sikker på søndag pga knæproblemer. (efterskrift: Per forventer deltagelse).
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Deltagerne kan starte ved alle poster.
Vi regner med, at der er morgenbrød og frokost (smør-selv) fra Pernille og Maria m.m.
7) Natur, miljø og LA21 siden sidst
Jesper viste en række links til globale temperaturstigninger, vedvarende energi i USA, panda’en er ikke
længere direkte udryddelsestruet og pedaler under skoleborde til urolige elever. Her er et par links:

Største globale temperaturstigninger i mere end 1000 år
Vedvarende energi sætter rekord i USA
Pandaen er ikke længere egentligt truet
Jesper viste billeder af den nye skydebod, kulisse-altan, Gladsaxe-dagen (præmie nu samlet i lærredspose),
gyldenrisbekæmpelse (5. omgang i år?), biodiversitet, plantekasser i Bagsværd (heftig diskussion i
lokalavisen), lageroprydning og en ”ekologisk tvättmaskin”, dispensation til kogræsning i ”Højmosen”,
miljøstand i Espegårdens Grundejerforening, FDF naturevent, og den nye sø i Høje Gladsaxe parken.
8) Nyt fra foreninger, råd og udvalg
Kim fortalte fra Grønt Råds møde dagen før. Der var orientering om forslag til kommuneplanstrategi, som
er i høring til 31. oktober. Kommunen har ikke indarbejdet de nye verdensmål for bæredygtig udvikling.
Den nye genbrugsstation forventes færdig i 2020. Affaldscontainere placeres i kælderniveau og aflevering i
stueniveau, som i Gentofte, men også for at sikre indsigt til gravhøjen, som containerne snegler sig rundt
om – sådan halvvejs. Der etableres også parkering for besøgende til gravhøjen, informationsstande m.m.
Nordvand er i gang med oprydning i og omkring Værebro Sø, som skulle gøre det til et mere rekreativt
område. Fina nævnte, at de glæder sig til resultatet ude i Værebro. Kommunen har fundet 100.000 DKK til
oprydning ved Gladsaxe Fort, som lige nu er begravet i en urskov. Rydningen bliver dog ikke så heftig, som
ved Bagsværd Fort. Nogle kampesten på parkeringen ved Regatta-pavillonen forventes flyttet tilbage
omkring de fire træer, som de skal skærme.
9) Siden sidst fra grupperne
Jesper fortalte, at grøn karavane ikke gennemføres på skole i Gladsaxe i år, da de skal indgå i et andet
arrangement. Karen skal til Mødestedet 6. oktober med æblepresser. Biodiversitetsgruppen samarbejder
med Troels Meldgaard vedr. naturen i grænselandet mellem Utterslev Mose/København – og Gladsaxe; p.t.
er det meget løse ideer. Jesper og Kirsten har været til møde om rostadion; idé om multianvendelse af
dommertårn, pæn indpakning af installationer m.m. er kommet med. På kommende møde gentager Jesper
og Kirsten nogle af de vigtigste ting, der endnu ikke er kommet med.
10) Eventuelt
Jesper anbefalede alle, at se den nye bibliotekshave.
Ivan er begyndt at lave kryddersnaps. Han vil gerne så krydderurter omkring Bagsværd Sø, hvor folk kan
plukke krydderurter til egne snapse. Der kan etableres et snapselaug. Karen har mange opskrifter. Karen
nævnte også turen med Steen Viggo for nogle år siden. Utterslev Moselaug har også en krydderurte tur.
Carl kan godt finde eksisterende urter; han vil ikke plante nye.

