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Jens Juhl
H/F Smørmosen, Bellisvej 122
Klausdalsbrovej 294
2730 Herlev

Referat af Årsmøde med generalforsamling
i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
tirsdag 23. maj 2017
Årsmødet for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (forkortes i det efterfølgende til
”LA21”) blev afholdt i Gladsaxe Hovedbiblioteks store sal.
Årsmødet
Årsmødet blev indledt af et foredrag af Mogens Lykketoft der bl.a. har arbejdet med
verdensmålene for bæredygtig udvikling i sin tid som formand for De Forenede Nationers generalforsamlings halvfjerdsindstyvende samling.
Herunder er blot nogle udpluk fra det meget inspirerede foredrag:
Mogens Lykketoft (ML) henviste indledningsvis bl.a. til år 2000-målene – f.eks. om at
halvere antallet af ekstremt fattige mennesker – et mål der blev nået på ca. 15 år.
Det har bl.a. ledt til det verdensmål, at vi skal have udryddet den ekstreme fattigdom
inden år. 2030.
Iflg. ML er nye veje påkrævede for at nå verdensmålene:
1) Vi bliver nødt til at have fokus på fordelingen af verdens goder. Vi får igen bæredygtig fremtid hvis uligheden vokser.
2) Indsats mod klimaforandringerne og miljøforureningen må nødvendigvis foretages – og i samspil med punkt 1)
ML var inde på udfordringen fra befolkningstilvæksten, der iflg. ML klinger af, når man
er sikker på, at børnene overlever og at man kan få pension. En udvikling som også
kendes fra Danmark.
Vigtigheden af indsatsen mod klimaforandringer blev understreget. Hvis klimaændringerne fortsætter deres acceleration vil det give helt andre problemer end for nærværende - ikke mindst med hjemstavsløse.
Hvis vi skal nå klimamålene, så er spørgsmålet ikke, hvor mange fossile brændsler,
der er, men at undlade at bruge dem.
På nogle områder går udviklingen den rette vej - nu er f.eks. solceller så billige, at de
kan forsyne de 100.000 indiske landsbyer, der endnu ikke har strøm, uden at bygge
nye kraftværker.
ML talte for at speede elektrificeringen op og at udvikle andre trafiksystemer i lyset af
at halvdelen af verdens befolkning snart vil bo i byer.
Politisk tøven med indsats for klima og miljø fik et par ord med på vejen…
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ML var inde på mulighederne for økonomisk vækst og vækst i livskvalitet med samtidig hensyn til ressourceforbrug.
Med udgangspunkt i bæredygtighedsmål 12 om ansvarligt forbrug og produktion blev
både nævnt adfærdsændringer, men også behovet for at styre forbrug og produktion
med love og økonomiske incitamenter – herunder at stoppe skatteunddragelse.
Ulandsstøtte bør iflg. ML ikke reduceres, men snarere forøges bl.a. for at kunne stoppe skatteunddragelse.
Der var spørgsmål fra salen og diskussion om flere emner bl.a. mulighederne for at nå
de nødvendige ændringer vedr. bl.a. klima i tide, om eksempler fra tidligere tider hvor
henholdsvis klimatiske forhold og ekstrem ulighed har bragt civilisationer til fald, om
vigtigheden af kommunernes indsats (bl.a. med grønne indkøb), om skattesystemer,
der bør beskatte merværdi, hvor den opstår (f.eks. vedr. robotter), at der må ske en
hurtig udvikling i kvalifikationer etc.
Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Miljøudvalgsformand Tom Vang Knudsen havde tilbudt sig som dirigent og blev valgt
med akklamation. Tom Vang Knudsen sørgede bl.a. for overholdelse af generalforsamlingens formalia:
Indledningsvis blev konstateret, at årsmødet var lovligt indkaldt med hensyn til mange forskellige medier: Udsendte invitationer, invitationer på mail, omtale på Kultunaut.dk, nyhedsmail fra guiden, anførsel i grøn guide hjemmesidens kalender og
ikke mindst anførsel i lokalavisen (annonce).
Til referent blev valgt Jesper Larsen, kasserer i LA21.
Ad. 2. Alle aktive grupper giver en kort orientering om deres aktiviteter
Gruppernes har afgivet korte skriftlige beretninger, der er at finde beretningen omtalt
i det følgende – som kan ses på grøn guide hjemmesiden.
Biodiversitetsgruppen (præsenteret af Jesper Larsen)
 På grund af stort personsammenfald og grundlæggende samme målsætning er den
tidligere gruppe til bekæmpelse af invasive plantearter i løbet af året blevet integreret i biodiversitetsgruppen, der fortsætter sit arbejde for at sikre den biologiske
mangfoldighed af naturen i Gladsaxe.
 I årets løb har gruppen afgivet høringssvar vedr. plejeplan for Smør- og Fedtmosen samt deltaget i møder vedr. opgradering af rostadion ved Bagsværd Sø for at
tale biodiversitetens sag.
 I Smørmosen har gruppen med kommunal tilladelse igen dette år opsat skilte for
at beskytte og oplyse om billen Sct. hansorm, som har sit primære (måske eneste)
ynglested i Gladsaxe ved en bestemt sti.
 Ved kommunens arrangement Søens Dag varetog gruppens medlemmer flertallet
af poster under familieaktiviteten Natur-udfordringen.
 Gruppen har været repræsenteret i møde vedr. Naturkampagne for Utterslev mose
og evt. samarbejde. Der er ligeledes tværkommunal kontakt vedr. grænseområderne mod Utterslev Mose.
 I løbet af året har dele af gruppens specialudstyr til undersøgelse og formidling af
den skjulte natur været i brug.
 En af gruppens aktive har ved flere lejligheder åbnet sine have for skoleklasser
med henblik på at vise muligheder for at vise hensyn til bl.a. biodiversitet.
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Under sommerferieaktiviteter for børn om natur, deltager en aktiv fra gruppen som
frivillig.
Vedr. invasive plantearter koncentrerer gruppen sig om det langvarige forsøg med
at bekæmpe gyldenris i Radiomarken og ikke mindst de tilstødende områder ved
Lyngby Radio.
Gruppen videregiver fortsat informationer om fund af bl.a. kæmpe bjørneklo og
pileurt.
Vedr. Høje Gladsaxe Parken følger gruppen udviklingen i lundgylden, som kommunen har fået professionelle til at bekæmpe i selve parken.

Ad hoc gruppen (lejlighedsvise aktive) (præsenteret af Jesper Larsen)
 Gruppens aktive giver en hånd på tværs af de øvrige gruppers indsats for at få det
praktiske til at fungere. Det er altså ikke nødvendigt med fagkundskab for at være
med i gruppen, men dens indsats er særdeles afgørende for, at foreningen kan
gennemføre f.eks. større offentlige arrangementer, hvor der er brug for mange
hænder.
 Aktive i gruppen har f.eks. i det forløbne år deltaget med praktisk indsats vedr.
LA21 standen under Gladsaxedagen, Søens Dag og andre offentlige arrangementer
som f.eks. markeder og ved julearrangementer.
 Indsats i Ad hoc gruppen kan være en meget uforpligtende måde at lære lidt om
grupperne inden evt. aktivitet i en af de mere emneorienterede grupper.
Miljø i skolen (præsenteret af Kirsten Ilkjær)
 Gruppen støtter især op om natur og miljø-undervisningen af skoleelever. Det
gælder bl.a., ved at bane vej for grøn guide skoleprojektet Den Grønne Karavane se dengroennekaravane.dk - og at give praktisk støtte ved udførelsen.
 I de tidligere år har især én af Den Grønne Karavanes aktiviteter - Miljøjagten været meget mandskabskrævende. De grønne guider, der står bag Den Grønne
Karavane, har nu ændret Miljøjagten og tilføjer et nyt værksted Miljødetektiven,
hvorved gruppen kan støtte under andre af projektets aktiviteter.
 Karavanens besøg på skolerne benyttes ofte til at opfordre til at gå videre med forløbet Grønt flag – Grøn Skole, i regi af Friluftsrådet.
 Gruppen har flere tilbud til skolerne på kommunens hjemmeside under Fritidslivet
ind i skolen. Aktive i gruppen har været involveret i to forløb i Høje Gladsaxeparken for 7. klasser fra Grønnemose Skole.
 Der har også været besøg i den økologiske have med 0-klasser for at se kompost
og ormenes omsætning, at se på høns, bier, havens frodighed og få planter med
hjem til skolen, som eleverne efterfølgende skal passe.
Havegruppen – nu kaldet Æblepresning og vilde urter (ved Karen Salonin)
 Gruppen beskæftiger sig primært med nytten og glæden ved brug af havens frugt
og grønt og den vilde naturs spiselige planter. Gruppen råder over fire mosterier/æble-pressere som lånes ud til borgerne - typisk via den grønne guide.
 I det forløbne år har gruppen stået for offentlige æblepressearrangementer med
deltagelse af mange borgere. På Aldershvile Planteskole var der i to dage mulighed
for at publikum kunne møde frem med deres æbler og under kyndig vejledning
selv presse most af dem. Også i flere andre sammenhænge har gruppen tilbudt at
publikum kunne presse æbler og få anvendt mest muligt af de lokale råvarer og
undgå spild.
 Ved forskellige arrangementer har gruppen stået for uddeling af gratis smagsprøver på f.eks. hjemmelavet hyldeblomstdrik, ligesom gruppen har været leveringsdygtig i opskrifter vedr. bl.a. urtesalt.
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Medlemmer af havegruppen er også aktiv i afholdelsen af julestuen, hvor der fremstilles juledekorationer af havens og naturens materialer, flettes julebukke af langhalm etc.

Økohave og dyrehold (præsenteret af Jens Juhl)
Der blev henvist til nærmere detaljer i den skriftlige årsberetning og i stedet blev tre
overordnede indsatsområder præsenteret:
 Beskyttelse af grundvandet: Aktive i gruppen har deltaget i kommunens kampagne
og i møder om emnet. Der er givet råd om dyrkning uden gift til ganske mange.
 At undgå sphagnum: Man kan sagtens finde alternativer og undgå sphagnum.
Derved spares atmosfæren for meget CO2, og ødelæggelse af unikke højmoser
undgås. En af gruppens aktive er med i et større projekt om alternativer til
sphagnum.
 Nænsom jordbehandling: Når først jordstrukturen er i orden, kan man med fordel
benytte en nænsom jordbehandling, så jordens nyttige organismer og processer
forstyrres mindst muligt.
LA21 International (præsenteret af Kim Christiansen)
 Den lille gruppe har i det forgangne år primært fungeret som inspirationskilde
overfor øvrige grupper og på fællesmøderne i LA21. Især Kim Christiansen deltager i en række internationale fora med miljø på dagsordenen.
 Gruppen præsenterer idéer til brug for det lokale virke i foreningen og en løbende
opdatering af, hvad der rører sig på miljøområdet i den store verden. Ligesom der
går erfaringer fra Gladsaxe den anden vej.
Ad. 3. Den grønne guide og foreningens formand aflægger beretning
Den grønne guide Jesper Larsen berettede suppleret af billeder. Der blev bl.a. givet
eksempler inden for følgende områder:











Besvarelse af henvendelser fra borgere
Arbejdet i grønt IDÉcenter
Miljøsamarbejde med mange parter
Hjemmeside for grøn guide og LA21
Skriverier samt udarbejdelse af quizzer til diverse arrangementer
Foredrag og oplæg
Ekskursioner, møder og arrangementer
Administration og praktiske gøremål – herunder håndværk
Netværksarbejde, uddannelse og fagligt samarbejde
Eksempler på årshjul af aktiviteter

Derudover yder den grønne guide som borger i Gladsaxe en frivillig indsats i flere grupper
især Biodiversitetsgruppen og Ad hoc gruppen.
Mere kan læses i ”Beretningen for Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda
21 i Gladsaxe” for perioden 1. januar 2016 -31. december 2016. Beretningen kan ses
på grøn guide hjemmesiden (se "Om guiden") eller hentes i trykt form i grønt IDÉcenter.
Det kommende år forventes nogenlunde samme indsatsområder som for år 2016 (se
venligst igen årsberetningen).
Guiden varetager naturligvis også en række administrative og praktiske opgaver, der
dels vedrører den løbende drift af grønt IDÉcenter og dels kan aflaste de miljøfrivillige,
så de kan koncentrere sig om de borgerrettede aktiviteter. Dertil kommer håndværksmæssig indsats vedr. udstyr til undervisning, udstillingsgenstande m.v.
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Formand Kim Christiansen aflagde beretning:
Ved sit indlæg var formanden inde på den forskel foreningen gør både via den grønne
guide og repræsentation i Grønt Råd, udvalg etc.
I forbindelse med grønt Råd blev efterlyst en inddragelse af de deltagende parter tidligere i kommunale beslutningsprocesser, så der opnås mest mulig gavn af rådets
kompetencer.
Der blev nævnt foreningens engagement i Buddinge Batteri, hvor LA21 ser en række
muligheder for foreningslivet og kommunens borgere generelt.
Foreningens lagerbehov blev nævnt og i relation til foreningslivet blev også peget på
mulighederne i det tidligere posthus på Søborg Hovedgade (nær torvet). Trods den
centrale placering har det stået ubenyttet i flere år og vil kunne rumme mange funktioner for foreningslivet, hvis kommunen vil overtage det.
Ad. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskabet for 2016 blev fremlagt. Kassereren Jesper Larsen forklarede ganske kort
at driftsmidlerne både skal sikre guiden en vis frihedsgrad og aktuelt udstrækkes til
hele foreningens indsats for bæredygtighed.
Opgørelse på færre poster end tidligere år gjorde budget for 2017 og oversigten over
udgifter for 2016 mere overskuelig. Trods variationer i enkeltposternes størrelse var
det samlede budgetterede beløb ramt meget præcist.
Revisor havde ingen indvendinger mod regnskabet, men anbefalede som før, at der
sker en opskrivning og årlig regulering af den afsatte pulje til guiden/LA21.
Ad. 5. Indkomne forslag
Der var ikke fremsat noget forslag til afstemning.
Ad. 6. Valg til bestyrelsen
Der skulle vælges næstformand, kasserer og to menige medlemmer til bestyrelsen for
en 2-årig periode.
Næstformand Kirsten Ilkjær blev genvalgt uden modkandidat. Kasserer Jesper Larsen
blev genvalgt uden modkandidat.
I bestyrelsen har Karen Salonin valgt at stille pladsen til rådighed for en anden, mens
Jens Juhl var villig til genvalg. Jens Juhl blev genvalgt uden modkandidat og til den
ledige plads blev valgt Ivan Klitte.
Ad. 7. Valg af kritisk revisor
Hans Christian Kirketerp-Møller var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat.
Ad. 8. Eventuelt
Intet til dette punkt.

