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Kim Christiansen
Marienborg Allé 91 C
2860 Søborg

Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
onsdag 25. januar 2016
Til stede: Robert, Per V., Carl Ejnar, Jens J., Ivan, Helle, Kirsten, Kim, Alex og
Jesper (der var afbud fra Maria, Fina, Emil, Karen, Jens M. og Dorte).
Valg af ordstyrer og referent
Kirsten blev valgt som ordstyrer.

Jesper blev valgt til referent.

Godkendelse af referat fra møde 6. december 2016
Referatet blev godkendt.
Godkendelse af dagsorden
Dagsordenen blev godkendt.
Aktivitetslisten vedr. opstillings- og stemmeberettigelse til årsmødet blev rundsendt til godkendelse af deltagerne.
Årets kendte aktiviteter:
Jesper gennemgik foreningens årshjul og deltagerne tilføjede aktiviteter, som de
havde kendskab til. Resultatet fremgår af oversigten under næste møder og aktiviteter.
Årsmødet:
På årsmødet vil Mogens Lykketoft fortælle om bæredygtighed og bæredygtighedsmålene – ikke mindst på baggrund af sin tid i FN. Mødet afholdes 23. maj i
Hovedbibliotekets sal. Tom Vang Knudsen har tilbudt at være dirigent.
Ideer til ture i løbet af året:
Kim fortalte om planer for en tur til Metrobyggeriet. Interessen var stor, så Kim
arbejder videre med idéen.
Helle nævnte haveanlægget ved Novos hovedsæde (hensyn til biodiversitet og
klimaforhold). Det var der ligeledes stor interesse for at se nærmere på.
Jens J. nævnte muligheden for et besøg i Nordhavnsområdet, der er under kraftig udvikling – evt. kombineret med et besøg i FN-bygningen.
Jesper nævnte interesse for besøg på den store økologiske gård Stengården i
Birkerød.
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Årets interne tema
Carl Ejnar nævnte Verdensmålene om bæredygtighed som et oplagt emne. Carl
Ejnar og Kim ser i forvejen nærmere på emnet og Lillian og Per V. deltager også
gerne. Det var der stor tilslutning til.
Der var ikke umiddelbart klarhed over i hvilket omfang emnet eventuelt kunne
udmønte sig til noget meget håndgribeligt på Gladsaxedagen.
Ivan nævnte flygtningene i kommunerne. Kan man se flygtninge i et bæredygtighedsperspektiv? kan flygtninge tænkes ind og gives indhold i tilværelsen til
gensidig nytte? Per V. spurgte om man f.eks. kunne forestille sig at vi tilbyder at
vejlede i skraldesortering. Lillian nævnte, at flygtninge kunne lære om foreninger
– et ret centralt dansk begreb.
Kim nævnte, at DN’s affaldsindsamling kunne være relevant. Det er i år 2/4.
Næste møde(r) og aktiviteter, der måske kan have interesse
Hønsehyrdekursus i grønt IDÉcenter
Fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
DN’s landsdækkende affaldsindsamling
Offentligt borgermøde vedr. Kommuneplan - om grønne
Gladsaxe kl. 19-21 i Rådhushallen
Fællesmøde (+best.møde) i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
Offentligt borgermøde vedr. Kommuneplan - om bæredygtige boligområder kl. 19-21 i Rådhushallen
Økohavebrugskursus i Bibliografen Bagsværd
Grøn dag på genbrugsstationen
Årsmøde i LA21 foreningen
Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken
Opsætte skilte vedr. Sct. Hansorm
Mosetræf ved Utterslev Mose

Børneaktivitet: Naturens Fantastiske Verden
Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken
Gladsaxedag
Søens Dag
Æblepresning på Aldershvile Planteskole
Den Grønne karavane - skoleprojektet

Frivilligbørs (Gladsaxe Rådhus)
Jule-fuglefoder-arr. ved juletræstændingen
Julestue (julebukke, dekorationer, klippe-klistre)

15/2
1/3
2/4
3/4
5/4
6/4
4.,11.,17 og 25/4
29/4
23/5
Juni
Juni

18/6
Uge 26 og 27
August
26/8
10/9
9/9+10/9?
Sept./okt.
Okt. ?
24/11
25/11

Natur, miljø og LA21 siden sidst.
Jesper viste billeder og omtale fra medierne herunder bl.a.:






Positivt nyt for året 2016 vedr. miljøet i Gladsaxe
At der ugentligt udgives positive nyheder (om miljø og bæredygtighed)
Om miljø og biler - elbiludvikling, brintbiler, evt. fremtidige partikelfiltre til
benzinbiler etc.
Eksempler på globalt og lokalt nyt om natur og miljø.
Om planerne for den nye genbrugsstation.
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Lidt om Planstrategi 2016 - se f.eks. oversigten her. Og generelt om planerne
på http://planer.gladsaxe.dk/
Om bestyrelsens uddannelsesekskursion til bl.a. Miljøpunkt Indre By.
Om LA21 håndværk m.v.

Der blev talt om det positive i at boligselskaber nu får tilbud om gratis energirådgivning.
Nyt fra foreninger, råd og udvalg
Der blev kort orienteret om Planstrategien, som LA21 desværre ikke fik kommenteret på i høringsperioden. Flere i forsamlingen ville ellers gerne vide mere
om, hvordan det sikres, at den ønskede vækst bliver bæredygtig.
Siden sidst fra grupperne
Gruppen Økohave og dyrehold:
 Jens afholder hønsehyrdekursus i GIC 15/2-2017
 Jens (og Jesper) afholder igen kursus i økologisk og klimavenligt havebrug i
Bibliografen. Se oversigten over aktiviteter.
Biodiversitetsgruppen
Jesper orienterede om nogle af gruppens aktiviteter bl.a.:
 Deltagelse i følgegruppe vedr. naturkampagne for Utterslev Mose, hvor kampagnen nu er ved at tage form.
 Den forestående opgave med kritisk gennemlæsning af VVM for Kagså Projektet med tilhørende rapport – se mere om projektet her .
 Kim supplerede med, at Mosetræf ved Utterslev Mose i år afholdes 18. juni.
Ad-hoc / lejlighedsvis aktive
Jesper orienterede om at der er en række praktiske opgaver, der fordrer flere
hænder. På opfordring indkalder Jesper derfor til et par arbejdsdage vedr. indsats i såvel grønt IDÉcenter/biblioteket og på fjernlageret samt vedr. transport.
Eventuelt
Intet til dette punkt.

