Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

20. oktober 2016

Referat fra fællesmøde i grønt IDÉcenter, torsdag 20. oktober, kl. 19-21:00
Til stede: Kirsten, Karen, Maria, Carl Ejnar, Jesper, Lillian, Robert, Alex, Emil, Jens M., Jens J., Per, Benedicte
og Kim
Afbud: Ivan og Fina

Indbydelse med ny struktur for mødet
Kim introducerede den nye struktur. Kirsten ønskede Emil velkommen og der var tillykke hilsner til
Robert med de 90 år og Alex med dagen.

NYT
Natur og miljø i tekst og billeder
Jesper viste billeder med fødselarerne. Utterslev Mose er hårdt ramt af fiskedød – årsag ukendt,
men muligvis sygdom. Benedicte fortalte om det kommende kogræsserlaug i mosen.
Biodiversitetsgruppen har lavet naturvejledning af 7. klasser.
Jesper og Kirsten giver indspark til fremtidens rostadion (2020), hvor arkitekter nu skal komme
med forslag. De skal passe på svalerne! Krav som følge af VVM-en (Vurdering af Virkninger på
Miljøet) er ikke skrevet ind i selve konkurrencegrundlaget, men skal naturligvis følges.
Æblepressedag i bibliotekshaven med mange besøgende. Paller blev afhentet med hjælp fra
anhænger-Per til bl.a. fuglekassedag, hvor der også blev lavet pindsvinebo. (Pallerne er FSC; der er
nogle tilbage, som kan afhentes til pindsvinebo-byggeri).
En enkelt nabo har klaget over støj fra børnene i bibliotekshaven.
Gladsaxe Rådhus’ seniorklub var på besøg på Tinghøj Batteri; ligger på Dyrups grund bag de
nedrevne vandtårne. Batteriet var dimensioneret med over 100 soldater, 6 stk. 15 og 4 stk. 12
centimeter kanoner; noget mere ildkraft end Buddinge Batteri. Tinghøj havde også indendørs
faciliteter til soldaterne. Batteriet var ikke en del af Realdanias projekt omkring Københavns
Befæstning. Der er ikke planer om anvendelse. Dyrup har åbenbart ingen interesse i batteriet.
Dyrup er amerikansk ejet. Jesper henviste til flere billeder på
http://www.vestvolden.info/NY_Tinghoej_Batteri_images.htm
Søens Dag var en god dag. Der er rigtig mange billeder. Kim efterlyste et fælles sted, hvor vi kan
finde billeder. Dropbox blev foreslået; det koster 99 DKK om året. Kim opretter.
Nyt fra foreninger, råd og udvalg
Kim fortalte om status for §17, stk. 4 udvalget om klimatilpasning i Buddinge-området. Udvalget
har været på ekskursion til Køge Havn, hvor en række midlertidige borgerrettede tilbud er
etableret i perioden indtil området bebygges med boliger. Det giver en del diskussioner omkring
midlertidige kontra blivende tilbud. De er meget bedre til at informere med opslag m.m. De har
ansat flere personer på fuld tid. Udvalget har holdt ordinært møde.
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Jesper nævnte en ny form for borgerinddragelse via hjemmesiden under Borgerpanel, hvor
kommunen spørger om synspunkter. For tiden handler det om grønne områder.
Benedicte synes ikke, at der lyttes nok i det Grønne Råd. Hun er træt af, at kommunen kun vil have
skriftlige kommentarer.
En spejdergruppe har et forslag til Folkeoplysningsudvalget om delvis nyttiggørelse af Buddinge
Batteri til næste møde 26/10. Vi er ikke informeret eller inddraget.
Nyt fra emnegrupperne
Havegruppen har presset æbler i Medborgerhuset på Bagsværd Hovedgade, hvor en række
udfordrede borgere kigger forbi. Det var en aftale fra Frivilligbørsen. Der blev presset over 100
liter æblesaft. De prøver at få etableret en forening omkring Medborgerhuset, så de kan søge
fonde m.m.
Karen m.fl. har også været på Planteskolen.
Biodiversitetsgruppens nylige aktiviteter er omtalt under NYT.
Jens har overdraget bierne til en god kammerat. Det er en prioritering af slotsherrens og -fruens
arbejdsindsats. Tilsvarende har de reduceret i besøg fra skoleklasser. Hønsefræseren måtte for 2.
gang på fem år hentes – p.g.a. rotter i området. Første gang var det støjen. Ny låner af fræseren
har overtaget. Ordningen med at inddrage lånerne i overdragelsen fungerer fint. Jens overvejer et
hønsehyrdekursus i foråret 2017. Boligforenings-afdelingen hvor Jesper bor har afstemning om
hønsehold. Seniorbofællesskabet på Søborg Park Allé har anmodet om at få en fræser forbi.

ARRANGEMENTER
Evaluering af søens dag
”Billedlotteri”: Det er svært at finde fugle m.m. – bedre at finde f.eks. tre dyr/ting, som så
bestemmes ved bordet. Posten var ny, så vi har lært, at det ikke skal handle om at finde bestemte
arter.
”Bier og planter”: Jens spørger, hvor mange bier og blomster der skal i kontakt for at fylde et glas
med honning. Der kan godt findes andre bier næste år, selvom Jens er stoppet som biavler.
”Fang en fisk”: Standen fungerer rigtig godt med levende fisk i akvariet. Jens takkede for kaffe.
”Edderkoppen”: En fin stand med fysisk aktivitet via spindet, men også god læring om mejere,
edderkopper m.v. Lidt udfordrende placeret inde i skoven, men det fungerede godt. Stereolupperne kan undværes; børnene kan ikke selv. Kim foreslog ekstra person, da han selv erfarede
stor glæde hos børnene ved at se i lupperne.
”Søen fisk”: Carl spurgte, om der er for mange poster om fisk? Men det er jo søens dag. Der er
forskel på fisk der svømmer rundt og stillestående planter.
Lillian vil gerne være med til at vælge post næste år.
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Karen foreslog, at vi holder generalprøve på posterne i LA21 – også for den fælles hygge. Det kan
måske være udfordring, hvis det skal gøres ”live”. Kirsten og Jesper har nøje gennemgået planerne
inden årets søens dag; flere kan evt. deltage heri? Det er foreningens største arrangement, hvad
angår udstyr m.m. Der var ikke enighed om det formålstjenlige i en generalprøve på stedet; der er
rigelig forberedelse allerede. Kim foreslog, at vi snakker posterne igennem til et forberedende
møde, hvor posterne også kan fordeles mellem de aktive. Og så kan interesserede jo tage med
Jesper og Kirsten rundt til en evt. forudgående inspektion.
Emil spurgte til, om der er en post om søens kemi og biologi i øvrigt. Jens har prøvet at finde
planter, men udvalget er begrænset, og børnene interesserer sig ikke for planter. Kim sagde, at
der godt kan laves simple kemi-eksperimenter med vandprøver fra søen med bestemmelse af
næringsstofindhold, iltindhold m.m. Karen foreslog, at vi inddrager affald.
Selve arrangementet var rigtig godt, men det er en lang dag for de ældre medlemmer. Kim
undrede sig over, at kommunen ikke havde morgenmaden klar – og mere alvorligt, at de frivillige
skal rydde op efter fest dagen før. Maria var meget taknemmelig på alles vegne over det kæmpe
forarbejde, som Jesper og Kirsten har lavet. Kirsten har bedt om, at LA21 nævnes på postkort m.m.
(Det har vi efterlyst flere år i træk). Jens mener, at kommunen må sørge for, at der er ryddet op fra
aktiviteter før søen dag.
Planlægning af julearrangementer
Fredag den 25/11 og lørdag den 26/11 er afsat. Kirsten foreslog, at fredag handler om fuglefoder
og 3D-postkort og om julebukke og -dekorationer om lørdagen. Maria støtter en forenkling. Karen
støtter ikke forenkling om lørdagen; Fina har sin egen tilgang, som der også skal være plads til.
Karen tror, at det bliver for kedeligt. Julehjerter med fugle- og dyremotiver kan måske bruges om
fredagen? Carl foreslog flere stande, men det kniber med pladsen. Jens kommer gerne fredag til
en forenklet udgave; han kommer ikke lørdag, fordi det roder for meget. Kim foreslog, at de
interesserede holder et forberedende møde, hvor de aftaler, hvad der skal foregå.
Fredag: Jens, Alex, Jesper, Kirsten, (Lillian), Fina, Karen
Lørdag: Maria, Fina, Karen, Alex (Kirsten åbner)

FORMELT OG PRAKTISK
Bestyrelsen fordeler ordstyrer (Kirsten) og referent (Kim)
Supplerende punkter til dagsorden
Der var ingen supplerende punkter.

PAUSE
Den sprang vi over.

EVENTUELT
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Maria og Kirsten har snakket om tilmeldinger af interesse som anført på quiz-besvarelser. Hun
foreslår, at teksten præciserer at spørgsmålet henvender sig til voksne (børn har skrevet sig på).
Kommunen har inviteret til samtalesalon for frivillige den 3. november kl. 16-20 på
Telefonfabrikken, Telefonvej 8.
Per sender link rundt om arrangement om letbanen i Folketinget.
Posteren i GIC med ”Find din grønne partner” trænger til opdatering. Ivan Klitte står for tur.
Kommunen har inviteret til grøn dag den 29. eller 30. april 2017; de kan selv vælge.
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