Side 1 af 3

22. januar 2016

Kim Christiansen
Marienborg Allé 91 C
2860 Søborg

Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
tirsdag 19. januar 2016
Til stede: Robert, Jens M., Karen, Lis, Fina, Jens J., Carl Ejnar, Kirsten, Per V.,
Kim og Jesper (Der var afbud fra bl.a. Ivan, Maria og Lillian).
Ad 1) Valg af ordstyrer og referent
Kirsten blev valgt til ordstyrer og Jesper til referent.
Ad 2) Godkendelse af referat fra fællesmøde 8. december 2015
Godkendt
Ad 3) Godkendelse af dagsorden
Godkendt
Oversigten vedr. aktiviteter blev rundsendt, så alle havde lejlighed til at tjekke,
at de er registreret korrekt.
Ad 4) Næste møde(r) – og arrangementer m.v.
Fællesmøde i LA21
Mandag 15/2-2016 kl. 19.00
Fællesmøde i LA21
Torsdag 17/3-2016 kl. 19.00
Årsmøde
Torsdag 12/5
Ad 5) Om Årsmødet
Iflg. aftale har Kim kontaktet professor Katharine Richardson, med henblik på at
hun på mødet kunne fortælle nærmere om hvad der skete under Klimakonferencen i Paris og hvilke konsekvenser det kan forventes at have. Desværre er Katherine Richardson forhindret p.g.a. et længere ophold i Italien i forbindelse med
udarbejdelse af en doktorafhandling.
Kim spørger i stedet Merkurbanks direktør Lars Pehrson, om muligheden for oplæg om bæredygtig økonomi på årsmødet, hvis dato ligger fast til 12/5 hvor miljøudvalgsformand Tom Vang Knudsen har indvilliget i at være dirigent.
Ad 6) Natur, miljø og LA21 siden sidst
Der blev vist billeder/informationer vedr.











Kommende byggeri på Søborg hovedgade over for kirken.
Kommende byggeri i Bagsværd – Bagsværd Lund.
Bassinet ved Skolesvinget, der måske nærmer sig færdiggørelse?
Den sidste rest af vandtårnene, der hu har fået fint tag og huser ventiler.
Tinghøj Højdebeholder-anlæggets fine nye hegn mod Vandtårnsvej.
Miljøforeningens prisoverrækkelse.
Vadgård-projektet med nedsivning og forsinkelse af regnvand.
Spor efter mink observeret i kommunen – og vedr. evt. fangst.
Kort om ZOO’s miljøtiltag og udfordringer (bestyrelsen var på besøg).
Praktiske tiltag i LA21 foreningen. Opdatering af Teknikkassen og nyt skilt.
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For at fremme deltagernes indmelding af observationer til næste mødes version
af dette punkt, kunne Jesper tilbyde lån af simple digital-kameraer fra et andet
projekt. Nogle personer blev ”prikket”, men valgte dog at bruge egne kameraer
eller smartphones.
Der blev vist kommunens planer for udnyttelse af bibliotekshaven fra seneste
nummer af Gladsaxebladet via http://www.gladsaxebladet.dk/
Kim oplyste, at LA21 er blevet inviteret med i et såkaldt § 17 stk. 4 udvalg, der
kan rådgive Byrådet. I det udvalg, hvor Kim deltager på foreningens vegne, er
der fokus på klimatilpasning i Buddingeområdet og hvordan det kan spille sammen med udvikling af byområdet, Gladsaxeliv etc.
Udvalget har holdt sit første møde, hvor der var ekskursion på dagsordenen.
En af udfordringerne er, at området ved Buddinge Station nærmest fungerer som
en tragt for regnvand i området. Derfor er der iværksat et samarbejde med private og boligselskaber om LAR-projekter (lokal afledning af regnvand).
Kim orienterede om mulige tiltag og udfordringer vedr. regnvandshåndteringen.
Under mødet havde Kim bidraget med en række idéer.
Ad 7) Evt. nyt om LA21-foreningens fotopolitik
Intet nyt endnu. Der arbejdes på sagen.
Ad 8) Kan vi inspireres af Naboskabet
Efter opfordring fra Ingrid Hind bragte Jesper emnet op. Med Nabo-skabet - eller
andre Fælles-skabe menes udstyr til fælles brug mellem en række personer, så
der både skabes kontakt, spares penge og skånes miljø. Der var stor interesse
for tiltaget, som allerede praktiseres i et vist omfang af grundejerforeninger etc.
Per V. nævnte at ved lån mellem private synes der ikke umiddelbart at være
nogle forsikringsmæssige problemer, men det kan der måske være ved lån af
”farlige” redskaber mellem organisationer og private.
Det overvejes hvad LA21 kan bidrage med.
Her er et par links til oplysninger om emnet:
http://www.merkur.dk/media/1614/pengevirke_04-15_web.pdf
http://nabo-skab.dk/
Ad 9) Gruppernes planer for det nye år – herunder om opdatering af
gruppernes plakater (ved gruppernes kontaktpersoner)
Jesper og Kirsten har restruktureret GIC’s indgangsområde, så det er mere overskueligt, og fik på mødet mandat til at fortsætte indsatsen ved at få styr på
mødedelens reoler, der i flere tilfælde er ”sandet til” med uaktuelt og alt for megen information.
Kommunen er ved at opdatere sine plakater i centeret og LA21 gruppernes plakater har længe trængt til en opdatering. Der foreligger nu et udkast til det og
planer om en ny form. Det vil også blive effektueret i den allernærmeste fremtid,
så de største grupper vises som eksempler.
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Da der er meget stort sammenfald mellem de aktive i biodiversitetsgruppen og
gruppen til bekæmpelse af invasive plantearter, så vil plakaterne blive fusioneret
for at reducere informationsmængden.
Det lader til at grupperne i store træk fortsætter deres gode virke fra 2015.
Af nye tiltag skal derfor blot nævnes:
 At gruppen Økohave og dyrehold håber at intensivere indsatsen vedr. ”Bidating” dvs. at koble haveejere med ønske om bistader med biavlere med
brug for plads til bistader.
 At der fra anden side er taget initiativ til at se nærmere på muligheden for ar
reducere minkbestanden – Jesper er med på opgaven.
Der var opfordring til at flest muligt deltager i bekæmpelse af gyldenris på Radiomarken.
Ad 10) Nogle af tidens strukturelle udfordringer for miljøarbejdet - lille
oplæg til debat (ved Jesper)
Trods ønske om at gøre en indsats for miljøet er der for mange en række forhindringer at overvinde på det psykologiske og sociale område. Det kan psykologer
og sociologer sige noget om og Jesper præsenterede et par bud på det især fra
bogen fra 2015: Fremmedgørelse og acceleration af Hartmut Rosa (der er sociologiprofessor i Jena) og fra en avisartikel af psykologiprofessor Svend Brinkmann.
Det drejede sig bl.a. om tidslige normers indflydelse på vores evne og mulighed
for selvbestemmelse og risiko for at undergrave demokratiet, for fremmedgørelse og manglende dybere innovation.
Heldigvis kan vi i en forening som LA21 give os tid til at argumentere og måske
nyde begrebet JOMO (Joy of Missing Out).
Ad 11) Eventuelt

Intet til dette punkt.

