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Kim Christiansen
Marienborg Allé 91 C
2860 Søborg

Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
mandag 4. september 2017
Til stede: Robert, Carl Ejnar, Ivan, Ida, Kirsten, Kim, Alex, Jens J, Jens M. og Jesper

Der var afbud fra: Per V., Fina, Maria, Benedicte, Lillian og Karen.
Valg af ordstyrer og referent

Kirsten blev valgt som ordstyrer. Jesper blev valgt til referent.
Godkendelse af referat fra møde

Referatet blev godkendt.
Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt.
Årets kendte kommende indsatser

Søens Dag
Æblepresning på Aldershvile Planteskole
(Den Grønne karavane - skoleprojektet
Frivilligbørs (Gladsaxe Rådhus)
Fuglekasse-event i Bibliotekshaven
Muligt familie natur-event i Høje Gladsaxeparken
Jule-fuglefoder-arr. ved juletræstændingen
Julestue (julebukke, dekorationer, klippe-klistre)

10/9
9/9+10/9
26/9-28/9)
20/9
7/10
16/10
24/11
25/11

De sidste detaljer vedr. indsats under Søens Dag

Det overordnede koncept for LA21’s del – Naturudfordringen - er uændret i.f.t. tidligere år,
men indholdet er opdateret vedr. to poster: For én post er halvdelen ændret, da bier ikke
længere er ved hånden – en anden post er helt ny (idé fra Emil – udformning især ved
Jesper). Sidstnævnte post erstatter en anden, der indebar vanskeligheder. Den nye post er
knapt færdigudviklet, men der er gjort mange tanker og nu afprøves det frembragte… og
erfaringerne opsamles.
Den overordnede placering af delposterne blev gennemgået og accepteret. Der blev søgt
fordelt kræfter på de enkelte poster og supplerende (men meget vigtige) funktioner.
Resultatet er som følger:

Side 2 af 4

6. september 2017

 Start/slut: Kirsten. Lillian assisterer efter behov ved denne og andre poster.
 Søens fisk (ved start/slut): Jesper
 Særlig natur i området: Jens J.
 Fang en fisk: Jens M.
 Søens tilstand: Kim og Carl Ejnar
 Edderkoppen: Maria og Benedicte
 Brug naturen kreativt: Fina og Ida
Dertil:
 Foto og løbende assistance: Ivan
 Afløsere og ”runnere”: Per V og Emil
Vi mødes ved Natur og Sejlklub 1, søndag 10. september kl. 10. (enkelte iflg. aftale dog lidt
senere).
Kirsten er tovholder på dagen (suppleret af Jesper).
En række tiltag: Print, information, indkøb etc. - er allerede foretaget.
En oversigt over de mange nødvendige materialer blev leveret til gennemsyn af de ansvarlige for standene. Evt. justeringer blev meldt tilbage til Jesper.
Materialerne bringes til stedet af kommunen. Enkelte værdifulde ting medbringes dog først
på selve dagen.
Vedr. evt. test af udstyr, materialer etc. inden dagen – kontakt Jesper.
Evaluering af årets indsat under Gladsaxedagen

Jesper lagde ud med at det havde været en fin stand med god kontakt til publikum. Standens
indhold var reduceret til et overskueligt niveau, hvor alt relaterede sig til emnet. Placering af
borde og LA21-banner kunne optimeres, men generelt fremstod standen flot.
Vi var i år begunstiget af at både transport til og fra skete på det ønskede tidspunkt (3 x 34).
Materiellet var derfor tidligt fremme og der kunne spises morgenmad/brunch samlet ude på
området under en rejst pavillon. Kirsten sørgede for fornem forplejning – også senere til frokost. Det var en god start på dagen. Karen havde netop sat Lillian ind i sin stand, da hun måtte en tur på hospitalet. Lillian assisteret af Alex passede posten flot i Karens fravær.
Der var ikke helt så mange besøgende på standen som året før - måske fordi naboerne og
genboer ikke tiltrak så mange som tidligere år, men nok især fordi der var koncert ca. en
time ret nær derved. Flere politikere og kommunale embedsfolk besøgte dog vores stand.
Der var en god dialog vedr. quizzen, der åbenbart niveaumæssigt havde ramt meget godt.
Nogle af de printede oplysninger til hjælp for quiz-besvarelsen kunne måske være en anelse
provokerende for nogen, men havde dog alle et formål og blev ikke taget ilde op.
Jens tilsluttede sig, at vi i år ramte plet med hensyn til omfang af standen. Der var interesse
for de mere specielle planter, som Jens havde medbragt.
Kirsten nævnte, at det lidt mindre besøg til gengæld betød, at der blev bedre tid til snak med
den enkelte. Kirsten nævnte også et godt samarbejde på standen.
Jesper nævnte, at det trods alt godt kunne mærkes at der var ”mandefald” i forhold til det
påregnede (op til 5 personer mindre, end håbet ved slutningen af dagen), så der var f.eks.
ikke overskud til aktivt at kontakte folk og få dem til standen.
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Det store skilt med verdensmålene tog sig ret godt ud, og teksten fra Verdens Bedste Nyheder – som i letforståeligt sprog kæder verdensmålene sammen – er en rigtig god måde at
anskueliggøre målenes berettigelse og indbyrdes relation. Det kan vi nok få glæde af i anden
sammenhæng.
Carl Ejnar havde pr. sækkevogn medbragt en meget stor og flot laurbærplante. Den gav et
godt grønt indtryk, men vi fik nu ikke tid til at hvile på laurbærrene .
Nyt fra foreninger, råd og udvalg

I forlængelse af snakken om Gladsaxedagen nævnte Kim at Verdens Bedste Nyheder – ligesom Globalt Fokus – er statsstøttede NGO’er – der bl.a. oplyser om verdensmålene. Globalt
Fokus er en paraplyorganisation for en række parter.
Kim er med i et udvalg under Globalt Forum vedr. verdensmålene og Kim har aftalt et møde
med Claus Frier i kommunen, som arbejder med Verdensmålene. Det er 11/9 kl. 14 og 1-2
andre er velkomne til at deltage. Der søges efter partnerskaber mellem NGO’er og kommuner vedr. verdensmålene – og det kan f.eks. være Gladsaxe.
Et samarbejde kan f.eks. omfatte:
1) Læring om hvad verdensmålene er.
2) Hvordan man kan arbejde med verdensmålene.
LA21 har tidligere advokeret for brugen af indikatorer for miljøudviklingen i kommunen.
Med verdensmålene bliver det forhåbentlig en realitet.
Kim kunne i øvrigt oplyse, at FN har udviklet ikoner til alle 169 delmål!
Jesper orienterede om frivilligbørsen. Nogle tilbud og ønsker om samarbejde er allerede
meldt ind og fire fra LA21 er tilmeldt deltagelse i børsen. Der tilbydes bl.a. naturture og
søges bl.a. samarbejde om bekæmpelse af invasive plantearter. Kommunen vil måske søge
samarbejde om bredere naturpleje – f.eks. høslet, som skånsom naturpleje.
Jens M. nævnte, at der gennem mange år er praktiseret høslet i Brobæk Mose til gavn for
biodiversiteten. Jesper nævnte tilsvarende et høslet-laug i Nordsjælland.
Jesper omtalte det seneste og ekstraordinære møde i Grønt Råd hvor parterne var blevet
inviteret til at komme med input til ”Vores Grønne Gladsaxe – strategi for udvikling af en
grøn og levende forstad”. Det havde været ganske konstruktivt, hvor Jesper satte pris på, at
rådet netop blev benyttet til at give råd og inspiration inden planer og strategier er færdigskrevne – og kommunens folk vist fik en del gode input med hjem fra de meget engagerede
deltagere.
CO2 udledningen fra Gladsaxe: Blandt deltagerne i dette møde var det bemærket, at det iflg.
punkt 52 i miljøudvalgets møde 24/8-2017 (se kommunens hjemmeside) oplyses ”at det kan
blive en udfordring at nå målet.” - dvs. den vedtagne målsætning for CO2 reduktion. Klimaændringerne truer alle væsener på kloden – og er alt for vigtigt et område til blot at resignere, så her skal LA21 måske netop holde kommunen fast på det lovede – dvs. at så må der
findes andre veje – selv om de er vanskeligere.
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Nyt fra emnegrupperne
Gruppen økohave og dyrehold.




Jens nævnte, at der har været 200 personer på besøg i øko-haven hen over sommeren.
76 alene over to dage.
Jens og Sølva arbejder nu på en lille bog til børn, forældre og pædagoger: ”Alma og
Oskars økologiske have”.

Biodiversitetsgruppen






Biodiversitetsgruppen har bidraget med input og opfordringer til kommunen på flere
områder – herunder på Grønt Råds møde.
Gyldenris er bekæmpet i Radiomarklen med Carl Ejnar som tovholder. Som illustreret
ved billeder på dette møde er indsatsen ikke nem, men det går fremad.
Gruppen afholder et fuglekassefremstillings-arrangement i Bibliotekshaven 7/10 kl. 1013.30. Der er foreløbig noteret følgende deltagere: Carl Ejnar, Kirsten, Ivan, Alex og
Jesper, der indkalder til planlægning inden arrangementet.
Jesper er blevet kontaktet om muligheden for at arrangere et naturevent for familiegrupper i Høje Gladsaxe parken i efterårsferien. Hvis det kan være 16/10 så vil flere gerne deltage: Alex, Carl Ejnar, Kirsten, Ivan og Jesper m.fl. Jesper kontakter rekvirenten
og vender tilbage (efterskrift – det kan f.eks. være kl. 14-16.

Natur og miljø i tekst og billeder

Jesper fortalte at Maj Green (tidligere vicedirektør) er blevet den nye tekniske direktør – dvs.
direktør for by, miljø og drift.
Der blev bl.a. vist billeder af følgende emner (fotos fra Carl Ejnar, Jens Juhl og Jesper):
 Kampagne mod løse hunde i naturen
 Nedbørsmængderne
 Færdiggørelse af mosterirummets indretning (før og efter).
 Besigtigelse af regnvandsprojektet Kong Hans Have (under Grønt Råds møde)
 Sommerferieaktiviteter for børn om natur
 Formidlingstiltag i Zoo vedr. den nære natur
 Gyldenris, der hærger Smør- og Fedtmosen
 Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken
 Stand med Formidling af giftfri havebrug i HF Carl Nielsens Minde ved Jens J., og Jesper
 Diverse biodiversitet
 Årets Mosetræf i Københavns kommune
 Inspiration fra et grønt område i Køge (Jens Juhl har været involveret)
 Mangholm – økobrug nær Tulstrup - med oprindelige danske husdyrracer
 Gladsaxedagen
 Miljø i Malmø
I link i mailen med referatet til de aktive i foreningen fremgår yderligere.
Næste møde

NB! Ny dato iflg. det oplyste på mødet. Det bliver tirsdag 28. november 2017 (i stedet for 14.
november) kl. 19 i grønt IDÉcenter.
Eventuelt:

Registreringen af aktiviteter var lagt frem til gennemsyn af interesserede.

