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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

mandag 15. februar 2016 
 

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

m.fl.). 
 

Ad 1) Valg af ordstyrer og referent 
Rollen som ordstyrer gik lidt på skift. Jesper blev valgt til referent. 
 

Ad 2) Godkendelse af referat fra fællesmøde 19. januar 2016 
Godkendt 

 
Ad 3) Godkendelse af dagsorden 

Godkendt 
 

Oversigten vedr. aktiviteter blev fremvist, så alle havde lejlighed til at tjekke, at 
de er registreret korrekt. 
 

Ad 4) Næste møde(r) – og arrangementer m.v. 

Fællesmøde i LA21 Torsdag 17/3-2016 kl. 19.00 

Kommunen afholder Vandets Dag med arran-
gementer og cykelture til vandprojekter  

Tirsdag 22/3. Se mere i lokal-
avisen m.v. 

Kursus i økologisk og klimavenligt havebrug. 
Et forløb over fire aftener. NB! kræver til-

melding! 

Torsdagsaftener 7/4, 14/4, 21/4 
og 28/4 hver gang kl. 19 i Bib-

liografen i Bagsværd 

Kommunens Grønne Dag på genbrugs-

stationen 

Formodes at blive enten lørdag 

9/4 eller lørdag 16/4 

Fra anden side arrangeres møde om dele-

økonomi 

Så vidt vides torsdag 7/4 – se 

lokalavisen 

Årsmøde i LA21 Torsdag 12/5 

 
Ad 5) Om årsmødet – herunder gruppernes rolle 

Kim nævnte, at det er lykkedes at få aftalt foredrag på årsmødet af Sarah 
Kristine Johansen fra Globalt Fokus om verdensmålene for bæredygtig udvikling, 
hvis seneste version blev vedtaget i 2015. 
 

Caféen i hovedbiblioteket forventes på det tidspunkt at være leveringsdygtig i 
kaffe og the. Øvrig forplejning må aftales nærmere med caféen. 
 

Jesper orienterede om årsmødets program (invitationer blev udleveret på mødet, 
men vil senere blive mailet/udsendt direkte til de aktive samt en større skare). 
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Det er som tidligere år forventningen, at kontaktpersonerne for grupperne hver 
fortæller ca. 2 minutter pr. gruppe om årets indsats. Derefter afgiver guiden og 

formanden deres vedtægtsbestemte beretning. 
 
Ad 6) Natur, miljø og LA21 siden sidst (billeder fra flere).  

Flere var forhindrede i deltagelse af dette møde, men vil vise relevante og oply-
sende natur-og miljøbilleder på næste møde. 
 

Der var billeder fra den tragiske brand i restauranten Black and Red på Søborg 
Torv, men også fra naturen i Gladsaxe. Karen havde f.eks. billeder fra en isdæk-
ket Bagsværd Sø hvor kommunen var ved at inspicere is-tykkelsen. Desuden 

havde Per V. bidraget med morsomme billeder. 
 

Derefter viste Jens J. nogle meget flotte billeder om bl.a. årstidernes skiften og 

biodiversiteten i den økologiske kolonihave Slottet-i-smørmosen.  
 

Under punktet kunne desuden oplyses, at caféen i hovedbiblioteket (det tidligere 

MAD-bibliotek) nu er forpagtet af Ümit Akman, som er direktør i Gastronomi 
Gruppen Søborg. Gruppen driver i forvejen et par steder i Lyngby (bl.a. Picasso) 
og forventer at vælge et andet navn til stedet end Madbiblioteket. Efter sigende 

er det et par yngre kvinder, der skal stå for den daglige drift. Håndværkerne har 
travlt, så det antages at stedet kan åbne allerede i marts.  

 
Jesper orienterede kort om den ændrede struktur i By- og Miljøforvaltningen 
herunder, at grønt IDÉcenter nu hører under miljøchef Pia Vendelholt Christensen. 

 
Ad 7) Nyt fra råd og udvalg  

Kim nævnte at affaldsafhentningen snart skal i udbud. I den forbindelse er det 
vigtigt, at de nye aftaler tager højde for nogle af ønskerne om indsamling af 
yderligere fraktioner. Især blev nævnt madaffald og pap, hvor sidstnævnte kun 

kan afleveres til genbrug i nogle boligselskaber. 
 

Kim nævnte nogle af vanskelighederne ved udvidelse af genbrugsstationen og 

kunne oplyse, at kommunen har tilsluttet sig Compact of Mayers. 
 

Til de aktive i LA21 vedhæftes Kims oplæg. 
 

På mødet blev kort talt om byudviklingen i Søborg. 
 

Det blev desuden diskuteret, om de elektroniske planer på planportalen er et 
fremskridt? Det er fint at have planerne samlet et sted, men den aktuelle visning 

indebærer en række ulemper bl.a. at:  
 Ikke alle links og funktioner har vist sig at fungere i praksis. 

 Man kan ikke få udskrevet alle typer af visninger i den tilhørende PDF-fil. 
 I den elektroniske form er omfanget begrænset, hvilket kan gøre formulering 

af komplekse dele vanskelig og betyde uønsket tab af detaljeringsgrad. 

 Udviklingen på det digitale område kan måske gøre det vanskeligt at sikre 
fremtidig tilgængelighed af de nuværende planer og digitale kort. 

 

Hvis den ændrede form heller ikke giver markant flere høringssvar (LA21 var vist 
de eneste, der afgav høringssvar til affaldsplanen) er den måske ikke optimal. 
Det kunne måske være bedre med et kort resume af, hvad kommunen anser for 

at være de væsentligste ændringer i forhold til tidligere - og så link til en fuldgyl-
dig rapport med alle detaljer vist og i PDF-format?  
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En evaluering af hvem der egentlig har gavn af den nuværende form synes på 
sin plads, så det vil blive foreslået på Grønt Råds møde. 

 
Ad 8) Introduktion til Verdensmålene for Bæredygtig Udvikling – en 17 
punkts plan med formål at stoppe fattigdom, stoppe klimaændringer og bekæm-

pe uretfærdighed og ulighed. 
 

Kim var klar med en omfattende introduktion til verdensmålene, som vi kommer 

til at høre mere til under årsmødet. 
Til de aktive i LA21 vedhæftes Kims oplæg, der bør gøre det muligt at få en dia-
log på højt niveau i stand med oplægsholderen under årsmødet. Der er link til 

mere viden i Kims oplæg. 
 

Ganske kort kan det opsummeres, at der er tale om 17 overordnede mål og ikke 

mindre end i alt 169 delmål. De 17 mål erstatter de tidligere Millennium Deve-
lopment Goals og kan vel siges at være verdenssamfundets bud på løsning af 
nogle af tidens store udfordringer/problemer. 

Hvor Millennium Development Goals i høj grad var toppolitikernes mål, så var der 
ved tilblivelsen af verdensmålene en ambition om en anderledes proces, der i 

højejere grad baserede sig på videnskabelige målsætninger. De eksisterende mål 
må dog iflg. Kim nok karakteriseres som et kompromis mellem de to tilgange. 
Der er også sket en udvikling fra at være orienteret mod udviklingslande til at 

være universelle. Derved har de også relevans for Danmark 
 

Kim var inde på vanskeligheden ved at måle, om delmål reelt nås. 
 

De mange mål gav anledning til snak om flygtningeproblematikken. 
 

Ivan bragte spørgsmålet om temaet klima og flygtninge på banen. 

Det gav anledning til overvejelser vedr. Gladsaxes rolle i relation til flygtninge 
idet Gladsaxe i 2016 skal modtage 101 flygtninge, mod 21 året før. 
 

Jens nævnte partnerskaber med flygtninge i kolonihavesammenhæng. 
 

Kim luftede tanken om hvorvidt nogle flygtninge måske ville være med i LA21 og 
om der måske kunne etableres en frivilligbørs for flygtninge og Fina omtalte mu-

ligheden for et velkomstmøde for flygtninge. 
  
Både Karen og Lis kunne bidrage med erfaringer om samarbejde med flygtninge. 
 

Det blev oplyst, at man i Gentofte griber flygtningenes introduktion ganske an-
derledes an. Der har f.eks. været stor interesse for at være kontaktperson – og 

processen synes i det hele taget mere borgerinvolverende i Gentofte. Hver flygt-
ning, der kommer til Gentofte, tildeles en kontaktperson og får en cykel. 
 

(Efterskrift: Kommunen holder informationsmøde 29. februar kl. 17 i Gladsaxe Hoved-
bibliotek, Sal 2 - med orientering om hvordan vi modtager flygtninge i Gladsaxe etc. - 
herunder hvordan man som borger kan hjælpe. Der er ikke tilmelding). 

 
Ad 9) Siden sidst fra grupperne – herunder de nye plakater i GIC 

Kirsten orienterede om de nye tiltag i GIC i form af nye plakater, mere orden og 
forenkling på hylderne og mere overskuelig placering af tidsskrifterne. Det er 
primært Jesper og Kirsten, der har planlagt indsatsen, mens Jesper har stået for 

størstedelen af den praktiske udførelse.  
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Der var generelt ros til de nye LA21 plakater og opdateringen af materiale i grønt 
IDÉcenter. Mere ro og bedre overblik var blandt udsagnene. 

 
Gruppen Økohave og dyrehold 
Jens har fundet en god løsning vedr. udlån af mobile hønsehuse. Så ordningen 

fortsætter. Der er p.t. en usædvanlig kort venteliste (”kun” til efteråret 2017…), 
men det skal nok ændre sig snart. Folk accepterer i øvrigt også at have hønsene 

om vinteren. 
Der arbejdes fortsat med bi-dating. På biavlerkurset kommer der måske 20 nye 
avlere, der ikke har plads til staderne selv. Måske kan 5-6 af dem ønske place-

ring af staderne i Gladsaxe. 
Sammen med kommunen planlægges en tur til skole-bigården, hvor en super 

oplægsholder vil fortælle.  
 

Biodiversitetsgruppen 
Aktive i gruppen deltager snarligt i et møde for interessenter om ordensregle-

mentet for Bagsværd Sø. 
Jesper kunne oplyse, at der er udsigt til at der kommer får på Radiomarken dette 

år. Det betyder, at der vil blive hegnet og opsat klaplåger i det tidlige forår. 
 

Skolegruppen 
I regi af Den Grønne Karavane skrider arbejdet med ændring af en af aktivite-

terne fremad. Med ændring og opdeling af et værksted til to nye bliver der min-
dre nødvendighed af ekstern bistand, men det vil stadigvæk være meget forbed-

rende for forløbet med eksterne hænder bl.a. til det opdelte værksted. 
 

Ad 10) Eventuelt 
Intet til dette punkt. 
 

 
 

 
 


