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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

torsdag 17. marts 2016 
 

Til stede:  
Robert, Lis, Jens J., Maria, Karen, Kim, Carl Ejnar, Alex og Jesper (+ 

Marianne en del af tiden) 
(Der var afbud fra bl.a. Kirsten, Per V., Lillian, Fina, Ivan, Jens M. 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 fællesmøde 15. februar 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 møder – og arrangementer m.v. 2016 

 

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 

Fra anden side arrangeres møde om dele-
økonomi 

Så vidt vides torsdag 7/4 – se 
lokalavisen 

Kommunens Grønne Dag på genbrugs-

stationen 

Lørdag 16/4 kl. 9-14. 

Fællesmøde i LA21 Mandag 18/4 kl. 19 

Cyklistforbundets trafiklegedag Lørdag 30/4 kl. 11-14? 

Arrangement for Gladsaxe minisport Søndag 8/5 kl. 10-13 

Årsmøde i LA21 Torsdag 12/5 kl. 19 

Gladsaxedagen Lørdag 27/8 

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

Søens Dag (og Naturens Dag) Søndag 11/9 

Julefugle-arr. Fredag 25/11 

Julehygge-stue Lørdag 26/11 
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På første del af mødet deltog Marianne Larsen der repræsenterer Gladsaxe 
Minisport. Det betød, at vi med det samme kunne tjekke kalendere vedr. 

afviklingstidspunkt – se ovenfor. Blandt de tilstedeværende var der tilsagn om 
deltagelse i dette arrangement fra Alex, Karen, Carl Ejnar, Maria og Jesper. 
 

Ad 5) Om årsmødet – kort opdatering 
Da årsmødet overlapper et andet møde for formand og dirigent m.fl. vil Kirsten 

(evt. Jesper) byde velkommen og give ordet til oplægsholderen. Inden pausen 
forventes Kim og dirigent m.fl. at nå frem og kan så overtage ledelsen af mødet 
under selve generalforsamlingen. 

 
På grund af mange andre vigtige aktiviteter har Lis ønsket en pause fra 

bestyrelsesarbejdet i foreningen. Heldigvis er Carl Ejnar villig til at stille op til 
den ledige plads. Øvrige genopstiller. 
 

Der forventes indrykket en lille annonce om årsmødet i lokalavisen. 
 

Ad 6) Natur, miljø og LA21 siden sidst  
 
Der var omtale og billeder fra både det ene og andet: 

 Om forskeres vurdering af; at hjælpestofferne i Roundup er langt værre end 
glyphosat. 

 Om NASA's chokerende tal for klimaudviklingen hvor februar i år er målt til 
1,35 grader celsius over normalen. 

 Om miljøaktivister og deres skæbne rundt omkring i verden. 

 Om arrangementer i Gladsaxe på Vandets dag - se her.  
 Om fremdrift på regnvandsbassinet ved Skolesvinget 

 Om renoveringer af Tinghøj Højdebeholderanlæg 
 Om etablering af hegn i Radiomarken vedr. det kommende fårehold. 
 Om Buddinge Batteri 

 Om den kommende legeplads i Bibliotekshaven 
 etc. 

 
Derefter holdt Jesper et oplæg om en ny analyse/rapport om ”bevarelse af 

biodiversiteten i de danske skove” af en stribe forskere heriblandt professor 
Carsten Rahbek. ”Et samlet, transparent og databaseret bud på, hvordan en 
effektiv indsats for skovenes biodiversitet kan sikres.”  

Det må være kulminationen på en utrolig stor indsats og giver konkrete bud på 
hvor skov især bør bevares og hvilke økonomiske omkostninger det kan have.  
Baggrund, metode og konklusioner blev kort gennemgået. 
Rapporten kan læses her. 
 

Ad 7) Nyt fra råd og udvalg  
Da tiden var fremskreden valgte ordstyreren at udsætte dette punkt til næste 

møde. 
 
Ad 8) Videre med LA21-foreningens fotopolitik (ved Carl Ejnar) 

Carl Ejnar holdt et fint oplæg om de forhold, der må tages i betragtning vedr. 
fælles brug af de aktives fotos. Det mundede ud i et forslag til en meget simpel 

tekst, der kan anvendes til at forebygge, at foreningen løber ind i problemer. Det 
var der fuld opbakning til at benytte os af fremadrettet og det lader ikke til at 
tiltaget fordrer en vedtægtsændring. 

http://www.nordvand.dk/viden/vandetsdag/Sider/default.aspx
http://macroecology.ku.dk/pdf-files/Villum_Skovrapport_2016.pdf
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Hvad og hvor man må fotografere kom Kim med gode links til: 

En god beskrivelse af reglerne kan læses her og den mere formelle baggrund kan 
læses her. 
Journalistforbundet har en beskrivelse her. 
 

Ad 9) Om kommende arrangementer - Grøn Dag, Gladsaxe Dag etc. 
Jesper orienterede kort om Grøn Dag hvor også Jens Juhl og Karen deltager. 

Temaet forventes at strække sig over miljøvenligt havebrug/ikke at bruge 
sprøjtemidler, at reducere madspild og om genbrug. Måske kan en fællenævner 
siges at være kredsløbstankegang.  

Der er endnu ikke noget nyt om Gladsaxedagen, så vi må afvente og høre 
nærmere inden vi beslutter vores event til dagen. 

 
Ad 10) Siden sidst fra grupperne  
 

Gruppen Økohave og dyrehold 
Jens kunne berette, at der også dette år et god tilslutning til havekurset i 

bibliografen. 
Jens er involveret i kampagnen mod anvendelse af pesticider og deltager i 
Vandets Dag samt to andre arrangementer. 

Også på Grøn dag deltager Jens jf. tidligere. 
 

Biodiversitetsgruppen 
Carl Ejnar og Jesper fra gruppen har sammen med en række andre interessenter været 

til møde på kommunen vedr. ordensreglementet for Bagsværd Sø. 

Roerne ”fyldte” godt på mødet - ligesom på søen, - men i forhold til det gamle reglement 

synes der kun at være fremskridt, selv om mere hensyn til andre interesser kunne være 

ønskeligt set fra vores synspunkt. 
 

Gruppen holder møde i den nærmeste tid for at planlægge kommende aktiviteter.  

 
Skolegruppen 

Jesper forsøger at få kontakt med en af ildsjælene på en skole, i håb om at 
besøge skolen med skoleprojektet Den Grønne Karavane til efteråret. 
 

Ad 11) Eventuelt 
Jesper delte information ud vedr. Operation Ren Sø (der desværre i år falder på 

samme dag som Grøn dag på genbrugsstationen). 
 
 

 
 

 
 
 

http://www.4h.dk/old-pages/gode-ideer/gode-ideer-fra-4her-til-4her/om-4h-for-dig/regler-for-brug-af-billeder
http://www.datatilsynet.dk/borger/internettet/billeder-paa-internettet/
http://journalistforbundet.dk/Filer/DJ/Dokumenter/Pjecer/Freelance/Fotografering_og_privatlivets_fred.pdf

