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Kim Christiansen 
Marienborg Allé 91 C 
2860 Søborg 

 
 
 
 

 
 

 
Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

mandag 18. april 2016 
 

Til stede: Carl Ejnar, Jens J. Maria, Lillian, Jens M., Kirsten, Helle, Kim, Alex, 
Karen og Jesper (Der var afbud fra bl.a. Fina, Ivan m.fl.). 

 
Ad 1) Valg af ordstyrer og referent 

Maria blev valgt som ordstyrer. Jesper blev valgt til referent. 
 
Ad 2) Godkendelse af referat fra møde 17. marts 2016 

Godkendt  
 

Ad 3) Godkendelse af dagsorden 
Godkendt 

 
Aktivitetslisten vedr. opstillings- og stemmeberettigelse til årsmødet blev rund-
sendt til godkendelse af deltagerne.  

 
Ad 4) Næste møde(r) 
 

Cyklistforbundets trafiklegedag Lørdag 30/4 kl. 11-13 

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

Årsmøde i LA21 Torsdag 12/5 kl. 19 

Søborg Natten (ved Irma Torvet) Fredag 3/6 kl. 17-22 

Fællesmøde i LA21 Onsdag 8/6 kl. 19 

Kommunen m.fl. afholder Store Cykeldag Søndag 12/6 Fra kl. 9.30, tur kl. 10  

Gladsaxedagen Lørdag 27/8 

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

Søens Dag  Søndag 18/9 (NB – Ny dato)  

Julefugle-arr. Fredag 25/11 

Julehygge-stue Lørdag 26/11 

 
 
Ad 5) Natur, miljø og LA21 siden sidst. 
 

Jesper fortalte og viste bl.a. billeder fra 

 Lokal praktisk Agenda 21 indsats og ønske om samme 
 Årsmøde i netværket af Agenda 21 centre 

 Repræsentantskabsmøde i ”Kulturen i Gladsaxe” 
 Bygnings”forgrimmelse” med køle og ventilationsaggregater 

 Vandets Dag ture til regnvandsanlæg 
 Udsætning af får på radiomarken 
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 Reception vedr. udgivelse af ny bog af Jens og Sølva 
 Grøn dag på genbrugsstationen 

 
Under dette punkt blev også nævnt en opfindelse – ”omvendt fotosyntese” (fra 
planteaffald til biobrændstof), der måske kan få stor positiv grøn betydning se 

f.eks. her og her. Det kan også give stof til eftertanke, at verdens største private 
kulfirma er gået konkurs – se f.eks. her. 

 
Maria fortalte og viste billeder fra boligafdelingen Kildeparkens og Kildevængets 
igangværende etablering af regnvandshåndtering – et meget omfattende projekt. 

 
Carl Ejnar supplerede med flotte fotos af bl.a. de spektakulære næsehornsbiller, 

der blev fundet blandt kompostormene under Grøn Dag på genbrugsstationen.   
 
Ad 6) Nyt fra foreninger, råd og udvalg  
 

Kim orienterede fra seneste møde i Grønt Råd: 

 Der er en ny 10-årig plejeplan for Smør- og Fedtmosen undervejs. 
o Den bliver resultatet af et længere forløb med samarbejde mellem 

kommuner, interessenter etc. 
 Affaldsordningerne i kommunen 

o Om de muligheder der er for frivilligt at modtage materiel til sortering. 

o Om udfordringer bl.a. med borgernes manglende sortering og ”pak-
ning” af storskrald, der betyder, at det ikke kan genbruges. 

o At ikke alle typer af ”storskrald” skal afhentes af kommunen. 
o (På dette LA21-møde blev der diskuteret fordele og ulemper ved reglen 

om at beholdere til de nye affaldsfraktioner må stilles op til 40 meter 
fra vej, men måske overses ved afhentning eller ikke stilles retur). 

 Om dyrefolde og udsætning af får på radiomarken 

o Der er indgået en 2-årig græsningsaftale med fåreholderen. 
 Energitjek af boliger. 

 Energitjek af detailhandelen. 
 Nyt reglement for Bagsværd Sø   

o LA21-Biodiversitetsgruppen har været meget involveret. 

 
Dagsordener og referater fra Grønt Råds møder kan ses her. 

(siden er dog under opdatering)  
 
Kim fortalte også om møde i §17 stk. 3 udvalget – bl.a. om området til håndte-

ring af regnvand ved Kong Hans Allé og om diskussion om borgerinddragelse 
vedr. områdets anvendelse: At der bør findes brugs-kombinationer, som flest 

mulige borgere får glæde af, og at det bør ske i god dialog med de omkring-
boende. 
 

Ad 7) LA21 indsats vedr. Gladsaxedagen.  
Et af årets kommunale temaer lader til at blive: Klimabevidste valg – Det 

klimabevidste køkken. 
Spørgsmålet var om vi kan finde et tema, der skaber synergi i forhold til det? Et 
tema som ”urban gardening” ligger fint op ad det, og det trækker folk til med 

f.eks. Høns, bier, højbede etc., - men det har vi prøvet før. 
Kan vi finde en ny vinkel, som gør det sjovere og mere spændende/relevant for 

publikum? 

http://www.dr.dk/nyheder/viden/miljoe/dansk-biotek-sensation-omvendt-plantemotor-giver-billig-og-groen-energi
http://politiken.dk/viden/ECE3143935/denne-groenne-kolbe-kan-redde-kloden/
https://globalnyt.dk/content/slutspil-klimaskadelig-energi-verdens-stoerste-kulfirma-gaar-bankerot
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/politik/byraad_og_udvalg/andre_udvalg-_raad_og_naevn/raad/det_groenne_raad/det_groenne_raad/dagsordener_og_referater
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Maria gjorde opmærksom på, at de hidtidige events om emnet især havde været 
rettet mod haveejere, men at mange af kommunens borgere bor i etageboliger 

uden egen have. Derfor kunne man måske tænke i muligheder for lejligheds-
beboere. Det kunne f.eks. være mobile plantekasser, ”vertical gardening”, små 
drivhuse til altaner, lejlighedskompostbeholdere etc. 

Såvel lejlighedsbeboere som haveejere kan jo på forskellig måde bruge det 
grønne i omgivelserne, så under drøftelsen foreslog Carl Ejnar en titel for stan-

dens indhold (arbejdstitel og måske endelig overskrift): Brug naturen hvor du 
bor. 
 

Ad 8) Arrangement for Gladsaxe Minisport – indhold og deltagere 
Biodiversitetsgruppen har drøftet hvordan nogle poster kunne fornyes. Maria har 

en ide til en videreudvikling af en post tidligere brugt under Søens Dag. Supple-
rende udstyr vil kunne bruges på posten, hvorved alle materialer menes at være 
i hus. 

Kirsten og Jesper havde arbejdet med fornyelse af en anden post (”Find den 
samme” - som motiverne på billedplader i nærområdet inden for kort tid). 

Kirsten og Jesper arbejder videre med udviklingen. 
 
Vi bør være mindst én person mere, så der er en afløser på posterne. Kunne 

du tænke dig at være med? - så meld venligst ind.  
 

På nuværende tidspunkt foreslås følgende bemanding: 
 Start/slut: Kirsten og Alex (Kirsten også fotograf og runner) 
 Affaldsnedbrydning: Kim 

 ”Undslip edderkoppen”: Maria og Jens M. 
 Radiomarken og fugle: Jesper 

 ”Fang og find”: Carl Ejnar 
 Bevægelse og balance: Karen (+Fina?) 
 Find naturordet: Benedicte 

 
Biodiversitetsgruppen må nok holde et møde for at få det sidste på plads. 

 
Ad 9) Siden sidst fra grupperne  

 
Biodiversitetsgruppen 
Jesper orienterede om at gruppen senest har beskæftiget sig med bl.a.: 

 Fornyelse af poster ved borgerrettede arrangementer – herunder opdatering 
af udstyr. 

 Input til kommunen vedr. ønske om naturformidling ved ro-stadion. 
 Udveksling af information vedr. naturforhold/biodiversitet, lokalt og natio-

nalt/internationalt. 

 Drøftelse af hvordan ulemperne med de nuværende digitale planer kan imø-
degås. 

 Sikre mulighed for fotos vedr. sommerferieaktiviteter for børn. Kommunen 
har anført en præciserende tekst vedr. fotos - afstemt med deres jurister. Det 
lader heldigvis til at løse problemet, så særskilt tekst vedr. naturaktiviteten er 

ikke nødvendig.  
 Reglementet for Bagsværd-Sø (bl.a. har Carl Ejnar og Jesper deltaget i et 

møde for interessenter). 
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Gruppen forventer i øvrigt i dette år at skulle forholde sig til en ny om mere om-
fattende naturplan: Den Grønne Plan. Der holdes ligeledes øje med snarlig of-

fentlig høring af plejeplanen for Smør- og Fedtmosen. 
 
Gruppen Økohave og dyrehold: 

Jens J. orienterede om at gruppen senest har beskæftiget sig med bl.a.:  
 Havekursus i Bibliografen. To kursusgange er afholdt, to resterer. Der er for-

nyet/forbedret en del i forhold til tidligere og fuldt hus med deltagere. 
 Jens har deltaget tre gange i borgerrettede arrangementer for at få folk til at 

ophøre med at bruge sprøjtemidler. Der blev bl.a. bidraget ved at give råd til 

hvad der kan gøres i stedet (Jesper har bidraget til en vandquiz til brug ved 
lejligheden). Arrangementerne var et samarbejde mellem Gladsaxe og Herlev 

kommuner, samt Nordvand og Hofor. 
 Sammen med kommunen (Maria Bukhave) planlægges en tur til skole-

bigården 25/5 for at skabe interesse for samarbejde mellem biavlere og de 

haveejere, der kan lægge have til bistader. 
 Jens og Sølva havde en velbesøgt reception i anledning af udgivelsen af deres 

fjerde bog: Økologisk drivhus – selvforsyning til husbehov. 
 Som opfølgning på aftale fra Frivilligbørsen har Jens nu aftalt nærmere vedr. 

have-mentor-ordning vedr. havedyrkningen på institutionen Carls Huse. 

 
 

Ad 10) Eventuelt 
Intet til dette punkt 


