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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

tirsdag 28. november 2017 

 

Til stede: Alex, Fina, Lillian, Robert, Jens M., Jens J., Carl Ejnar, Kim, Ivan, Kirsten, Emil, 
Dinos, Karen og Jesper 
 
Der var afbud fra Per V., Maria og Benedicte  
 
Valg af ordstyrer og referent 

Kim blev valgt som ordstyrer. Jesper blev valgt til referent. 
 
Godkendelse af referat fra møde 4/9 

Referatet blev godkendt. 
 
Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt. 
 
Årets kendte kommende indsatser 

Jule-fuglefoder-arr. ved juletræstændingen 1/12 

Julestue (julebukke, dekorationer, klippe-klistre) 2/12 
 

 

Kommunalvalget og miljøet 

Kim orienterede om valgresultatet – suppleret af oversigter fra nettet. Forskydningerne ved 
valget var beskedne og kan næppe i sig selv forventes at påvirke kommunens miljøprofil.  
 
Iflg. konstitueringsaftalen udpeger Socialdemokratiet formanden for miljøudvalget. 
 
Trine Henriksen bliver formand for Grønt Råd. Enhedslistens anden plads i udvalget gives til 
Alternativet, der ikke kom ind i byrådet, men var i teknisk valgforbund med Enhedslisten. 
Vedr. Miljøudvalgets kommende møde var der tidligere anført et punkt om oplæg til ny 
sammensætning af Det Grønne Råd, men punktet er siden taget af dagsordenen. 
 
Der synes stor vægt på borgerinddragelsen via f.eks. Grønt Råd og §17 stk. 4 udvalg. 
Konstitueringsaftalen har f.eks. også betydning vedr. oprettelse af §17 stk. 4 udvalg om 
letbanen og om Søborg Skole. 
 
Gentofte kommune har muligvis været en inspirationskilde vedr. borgersamarbejdet. 
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Vedr. valgmødet 14/11 bemærkede Kim at alle i panelet tilsyneladende støttede 
partikelfiltre på brændeovne. Det bliver interessant at se, om det vil blive en realitet… 
 
Jesper havde på samme møde spurgt ind til overholdelsen af reduktionsmålet vedr. CO2 
udledning i kommunen. Alle i panelet var åbenbart indstillet på at overholde den gældende 
aftale, men det blev ikke drøftet nærmere hvordan det skal ske, når f.eks. fjernvarmen p.t. 
ikke kan udbygges og bidrage til CO2 reduktionen.  
 

Vores grønne Gladsaxe (nyt punkt iflg. ønske) 

På opfordring fortalte Jesper kort om ”Vores Grønne Gladsaxe – Strategi for udvikling af en 
bæredygtig og grøn by” – og gennemgik hovedpunkterne. Baggrunden for ønsket om planen 
blev skitseret ud fra teksten til udvalgsbehandlingen. 
Den grønne strategi er i offentlig høring frem til den 31. januar 2018.  Se planen her: 
http://www.gladsaxe.dk/kommunen/politik/hoeringer_og_debatter 
Der er antageligt kommentarer til planen fra LA21. Kim tilbød derfor at sammenskrive 
bemærkningerne til et samlet svar fra Lokal Agenda 21 i Gladsaxe. Input skal være Kim i 
hænde senest 16. januar 2018. 
 

Evaluering af årets indsat under Søens Dag 

Der blev nævnt vores indbyrdes fine samarbejde under afviklingen af Naturudfordringen og 
at de mange involverede fra LA21 gør det både sjovere og giver mange muligheder.   
Flere bemærkede også de tilfredse store og små deltagere. Der var ligeledes en god balance i 
samarbejdet med kommunen (hvor LA21 nu er nævnt på både plakat og postkort). 
 
Jesper nævnte nogle områder, hvor vi kan forbedre forløbet. Der er allerede truffet 
foranstaltninger vedr. nogle tekniske tiltag, så de ikke vil drille fremover, men der er også 
potentiale til forbedring med hensyn til forudgående test af udstyr, tydelig udmelding om 
ærinder, flere personers indsigt i materialedelen m.v.  
 
Lillian nævnte udfordringen med hensyn til formidlingen, hvor vi gerne vil tilfredsstille både 
børnene og de voksnes behov. Som Jens M. nævnte, forsøger vi jo at engagere begge parter 
så godt som muligt.  Der er allerede justeret i påtænkt formidling visse steder vedr. næste år, 
men det gav anledning til en drøftelse af formidlingens niveau og vægt: 
Kirsten og Lillian var inde på en differentieret tilgang eller vægtning afhængig af deltagerne. 
Ivan advokerede for at satse på børnene, så de er beskæftiget på posterne hvorved der 
bliver lejlighed til at formidle natur til forældrene. Også Fina nævnte børnene som 
hovedindsatsen, men at børnene jo ikke kunne deltage, hvis ikke forældrene ledsagede dem. 
Begge parter skal derfor alligevel forsøges tilgodeset. Emil nævnte, at der ideelt kunne være 
to personer på hver post, så den ene kunne formidle til børnene og den anden til 
forældrene, men det vil jo fordre at vi er endnu flere aktive involveret. I stedet kunne man 
iflg. Emil overveje at anvende en ”forældre-seddel” med vokseninformation, mens der blev 
formidlet til børnene. 
Kim understregede vigtigheden af improvisation for at fange deltagernes interesse, da det 
næppe er muligt at forberede et pædagogisk forløb, der tilfredsstiller alle. Kim støttede 
idéen med en kort tekst til forældrene – måske 1/4-1/3 side, som de kan lære af og fortælle 
videre. 

http://www.gladsaxe.dk/kommunen/politik/hoeringer_og_debatter
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De sidste detaljer vedr. indsats under julerierne 1. og 2. dec. 

Kirsten er tovholder om fredagen, Karen om lørdagen. Tovholderne fastlægger form og 
indhold indenfor de kendte rammer - i samarbejde med øvrige medvirkende.  
Under fuglefoder-arrangementet (fredag) vil der være fremstilling af papirjuletræer og 
julehjerter efter nogle få udvalgte motiver.   
Til begge arrangementer er de fleste materialer i hus, en jule-quiz er fremstillet af Jesper og 
der er aftalt transport af materiel (Per V.). 
Om fredagen varetages arrangementet af Kirsten, Kim, Jens, Sølva, Per, Karen, Fina og 
Jesper.  
Om lørdagen varetages arrangementet af Karen, Kim og Fina + Jesper en del af tiden.  
  
Nyt fra foreninger, råd og udvalg 

Emnet var i vid udstrækning allerede gennemgået under punktet ”Kommunalvalget og 
miljøet”. 
 
Nyt fra emnegrupperne 
 

Gruppen økohave og dyrehold. 

 Jens J. orienterede om, at de to ”hønsefræsere” (mobile hønsehuse) stadig er meget 
efterspurgte efter at ordningen nu har kørt henved 17 år! Der er lånere på venteliste til 
2019. Dele af det udlånte trænger dog til istandsættelse, så den ene ”hønsefræser” 
parkeres efter aftale ved fjernlageret med henblik på reparation hen over vinteren. Det 
lader i øvrigt til, at det fungerer o.k. med at den, der låner, og den, der skal aflevere, 
hjælper hinanden ved flytningen.   

 Jens og Sølva har afsluttet arbejdet med en ny børnebog om økologisk have. 

 Jens har fået en artikel i det norske haveblad ”Hage” – og en ny artikel er sendt til bladet. 

 Der arbejdes med en opdatering af bogen ”Økologisk Have”. Den nye version bliver ca. 
40 sider større. Den første version er solgt i mere end 10.000 eksemplarer. 

 Dette år er der indtil nu holdt 27 foredrag.  
 

Gruppen æblepresning og vilde planter 

 Karen omtalte æblepresning under arrangement på Aldershvile Planteskole. Det var gået 
fint trods lidt blandet vejr. 

 
 

Biodiversitetsgruppen 

 Jesper oplyste at gruppen har afholdt et lille naturevent i Høje Gladsaxeparken 16/10 i 
samarbejde med ”Vores HG”. Deltagerantallet var dog begrænset, så fremadrettet 
foretrækkes garanti for et vist deltagerantal for at køre apparatet i stilling. 

 Der er afgivet mundtlige input til kommunen vedr. ønsker til pleje af kratersøen, 
”Salamandersøen” etc.  

 Under Frivilligbørsen efterspurgte kommunen frivillige til naturpleje f.eks. høslet. 
Projektet ”Giv naturen en hånd” fra Naturfredningsforeningens sekretariat kender 
Benedicte godt til via sin søn. I håb om i fællesskab at kunne sætte noget i gang var der 
derfor afholdt et møde 16/11 med deltagelse af to biologer fra kommunen.  Det var 
frugtbart, så nyt møde er aftalt. 
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Vedr. Frivilligbørsen. 
Ivan fortalte om fremdrift på nogle af aftalerne fra Frivilligbørsen. Aktuelt om at give en 
hånd til flere seniorcentre med tilbud om oplevelser for de ældre. Flere forskellige metoder 
er i spil og emnerne vil typisk være om dyreliv, natur generelt og dyrkning. Det skal foregå i 
april/maj 2018. Jens J. og Jesper bliver involveret.  
Ivan har skrevet et oplæg til nærmere indhold. Det vedhæftes dette referat til de aktive i 
foreningen. 
Seniorcentrene har selv mulighed for transport af små grupper af beboere, men også ture 
med de ældre i rickshaw’s med el-støtte kan komme på tale. 
 

Natur og miljø i tekst og billeder 

Jesper viste natur- og miljøinfo. via en række links om emner - fra lokalt til globalt. 
Der blev bl.a. vist fotos af følgende emner (fotos fra Carl Ejnar, Ivan, Jesper, Kirsten, Alex m.fl.): 

 Valgmødet arrangeret af LA21 

 Æblepresning på Aldershvile Planteskole 

 Legetøjsloppemarked afholdt af grønt IDÉcenter 

 Søens Dag - og efterfølgende tiltag 

 Fuglekassearrangement i bibliotekshaven 

 Natur-arrangement i Høje Gladsaxeparken 

 Skoleprojektet Den Grønne Karavanes besøg på Bagsværd Skole 

 Budskaber og hygge fra et offentligt miljømøde 

 Svampetur arrangeret af grønt IDÉcenter 

 Frivilligbørsen 
 

Næste møde 

Tirsdag 23. januar 2018 kl. 19 i grønt IDÉcenter. 
 

Eventuelt: 

Registreringen af aktiviteter var lagt frem til gennemsyn af interesserede vedr. evt. 
justeringer. 
 
Det blev kort nævnt, at der til det tværkommunale vandselskab Novafos’ bestyrelse skal 
vælges to forbrugerrepræsentanter. Man kan se mere på Novafos’ hjemmeside.  
 
Karen spurgte ind til interessen for ture med indsamling af planter til snapsefremstilling. Der 
har tidligere været idéer fremme om at tilbyde borgere kendskab på dette område. Der var 
betydelig interesse for det, så emnet kan f.eks. tages op på et kommende fællesmøde vedr. 
nærmere planlægning. 


