
 

Side 1 af 4  22. februar 2018 
 

 

 
Kim Christiansen 
Marienborg Allé 91 C 
2860 Søborg 

 
 
 
 

 
 

Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 
onsdag 14. februar 2018 

 

Til stede: Fina, Robert, Jens J., Jens M., Maria, Carl Ejnar, Ivan, Kirsten, Kim, Benedicte og 
Jesper.   Der var afbud fra Per, Dinos, Karen og Alex  
 

Valg af ordstyrer og referent 

Ivan blev valgt som ordstyrer. Jesper blev valgt til referent. 
 

Godkendelse af referat fra møde 23/1-2018 

Referatet blev godkendt. 
 

Godkendelse af dagsorden 

Dagsordenen blev godkendt dog med tilføjelse af et enkelt mindre punkt. 
 
Næste møde(r): 

Onsdag 4/4 kl. 19 i grønt IDÉcenter. 
Onsdag 9/5 kl. 19 årsmøde i Hovedbibliotekets store sal. 
Tirsdag 22/5 kl. 19 i grønt IDÉcenter. 
 
Kendte aktiviteter med LA21 indsats: 
 

Økohavebrugskursus i Bibliografen Bagsværd  April (tilmelding) 

Grøn dag på genbrugsstationen 7/4 

Økologisk havekursus i Bibliografen April 

Årsmøde 9/5 

Fællesmøde i LA21 22/5  

Høslet, naturpleje m.v. 9/6  

Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken 16/6  

Gladsaxedag 25/8 

Søens Dag 9/9 

Æblepresning på Aldershvile Planteskole 8/9+9/9 

Fuglekasse-arrangement i Bibl.haven Oktober 

Jule-fuglefoder-arr. ved juletræstændingen 30/11 

Julestue (julebukke, dekorationer etc.) 1/12 
 

(Husk også kommunens arrangement med Jesper Theilgaard den 26. februar – kræver tilmel-
ding). 
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Nyt punkt: Invasive plantearter m.v. 

Carl Ejnar orienterede om at hovedindsatsen vedr. gyldenris i Radiomarken i år forventes at 
ske lørdag 16. juni, idet et høslets arrangement i Høje Gladsaxeparken forsøges flyttet til 9/6. 
Carl Ejnar har undersøgt mulighederne for at søge fonds/legat-midler til f.eks. udstyr til be-
kæmpelse af invasive plantearter. En liste med mulige bidragydere er fremstillet, men fore-
løbig lader det til, at de planlagte indsatser kan klares med kommunal støtte. 
 
Kort om Årsmødet 

Der blev orienteret om det planlagte forløb for årsmødet 9/5. Kontaktpersonerne for de ak-
tive grupper (Kim, Kirsten, Jens J., Karen og Jesper) forventes ganske kort at fortælle om 
gruppernes virke (årsberetningen kan bruges som huskeliste). Årsberetningen forventes 
færdig en af de nærmeste uger. 
 
Udsmykning af store sal kan oplagt bestå af LA21 posters fra grønt IDÉcenter, LA21 banneret 
og fra fjernlageret evt. planchen vedr. naturområder i Gladsaxe, det stiliserede grønne træ 
samt evt. øverste del af vindmøllen, hvis den kan være dér.  Yderligere forslag til tema-
relevant udsmykning er velkommen. 
 
En lille annonce påtænkes bragt i lokalavisen. Kaffe og kage forventes købt i Caféen. 
 

Gladsaxedagen 2018. Tanker om LA21’s indsats 

Carl Ejnar bød på en opdateret screening af LA21’s virke i relation til Verdensmålene: Hvor-
dan forholder vi os til Verdensmålene, og hvordan vi formidler deres indhold til Gladsaxes 
borgere - ikke mindst til Gladsaxedagen. Der er en række udfordringer vedr. emnet. Flere 
kilder viser, at danskerne frygter klimaforandringer generelt og ekstremt vejr specielt. Sam-
tidig mener vi generelt ikke at vi er tilstrækkeligt forberedte på det. Flygtninge og indvandre-
re bekymrer også en del (her er der relation til klimaudviklingen) og så må man nok indstille 
sig på, at Verdensmålene (endnu) ikke siger den almindelige borger alverden… 
 
Carl Ejnar gennemgik, hvad der især kan gøres på global, national (Danmark) og lokal skala.  
Lokalt (Gladsaxe) kan det f.eks. være: At bruge el-biler i kommunalt regi, bygge klimavenligt, 
med f.eks. solpaneler overalt, støtte udbredelsen af nabovenlige brændeovne etc. etc. – 
samt at støtte LA21! 
 
Carl Ejnar var også inde på hvad den enkelte borger kan gøre dvs. ”hvordan bidrager jeg til 
det store billede?”: Støtte politikere og organisationer, som understøtter ovennævnte, skifte 
fra olie/naturgas til fjernvarme, reducere bilisme, køre i delebil/elbil, forbruge fra primær-
produktionen (planter), købe lokalt, miljøvenligt og i sæsonen, være aktiv i LA21! 
 
Generelt bør vi næppe fokusere så meget om Verdensmålene selv; men mere på hvordan vi 
understøtter dem via vores daglige handlinger og meninger. 
 
Jesper har bakset med et par forslag til illustration af nødvendigheden af handling og udsig-
terne, hvis vi ikke agerer i tilstrækkelig omfang og tilstrækkeligt hurtigt. 
 
Drøftelsen affødt af oplægget omfattede bl.a. nogle af de globale forhold og dilemmaer.  
Jens var inde på de fordele, der følger af at lære folk i troperne at dyrke økologisk, men så 
fordrer det blandt andet, at de skal kunne afsætte deres varer. 
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Ivan nævnte udfordringen med at mange må formodes at tænke: ”det nytter ikke hvad jeg 
gør”, og Jens M. anførte at skræmmekampagner åbenbart ikke virker – jf. f.eks. rygning. 
Centralt kan det nok være, at få folk til at føle en lille glæde ved at gøre noget klimavenligt. 
Der var også enighed om, at i forbindelse med f.eks. Gladsaxedagen skal budskabet være 
meget praktisk f.eks. i stil med sidste år om forbrug – at der er grønne valg og sorte valg. Evt. 
kan kombineres med en lille ”køleskabsseddel”, der kan minde en om, hvad der bør oppriori-
teres, og hvad der skal holdes igen med. 
 
Benedicte advokerede for to niveauer af information ril Gladsaxedagen. De lavpraktiske 
meget nemme skridt, og det forklarende højere globale niveau. 
 
På de kommende møder vil vi skyde os nærmere ind på emnet med henblik på en indsats på 
Gladsaxedagen 2018 om Klima (og altså verdensmål 13). 
 

Kan vi få (endnu) flere aktive i LA21foreningen? Oplæg ved Jesper – 

samt drøftelse. 

Baggrunden for oplægget var ikke, at vi nødvendigvis skal være mange, men at vi med fordel 
kan være lidt flere for at kunne løfte større opgaver, forny os etc. Sammen med en erfaren 
agenda-aktiv i en anden kommune var opbygget en serie PowerPoints om, hvad foreninger 
bl.a. kan gøre for at få nye medlemmer og fastholde de bestående. Der er mange hensyn at 
tage, og de blev gennemgået på mødet.  
 
Det gav anledning til gode refleksioner og yderligere punkter. Samtidigt var det en form for 
tjekliste, hvor konklusionen må være, at meget går vældigt fint, men at der dog er en del vi 
kan blive endnu skarpere på. Der var bl.a. bemærkninger om at en aktiv indsats også kan 
betyde, at man kan blive kendt i lokalsamfundet, at foreningen rummer mange muligheder 
og meget få begrænsninger, om hvordan vi ”brander” foreningen bedst, at der var stolthed 
over foreningens indsats, men også spørgsmål vedr. kommunikation såvel internt som eks-
ternt. Det kan især bestyrelsen så arbejde videre med. 
 
Vedr. ”branding” omtalte Kim en tidligere klumme i lokalavisen, men at læserbreve næppe 
er vejen til at erstatte den. Læserbreve byder på udfordringer ved at få foreningen til at 
fremstå som en klassisk protesterende interesseforening og kan i sagens natur være vanske-
lige at koordinere. Inspirerende opslag på Facebook er der erfaring for kan give langt bedre 
respons, og erfaringerne hos Jens J. taler for, at vi bruger Facebook endnu mere. 
 
Jesper opfordrede alle tilstedeværende til at forberede en ”elevator-snak” (en præsentation, 
der f.eks. kan anvendes overfor andre ved en kort ”samkørsel” i en elevator) af blot ca. 1 min 
varighed. Tanken er, at alle aktive i foreningen meget kortfattet bør kunne fortælle overord-
net om foreningens baggrund (herunder navnet), virke, organisation, og indsatser - herunder 
aktivgrupperne. Der kan let findes kortfattet information i Agenda 21 folderen eller på den 
nye hjemmeside.  
 

Nyt fra emnegrupperne 
 
Biodiversitetsgruppen 

Indsats for etablering af Høslet-laug: 
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Benedicte omtalte sit initiativ, som er et ønske fra både LA21 og kommunen. Der er holdt to 
møder med deltagere i biodiversitetsgruppen og kommune-biologer. Kommunen har anbe-
falet et område af Høje Gladsaxeparken til indsatsen. Benedicte påtænker at bygge lauget op 
som hendes søn Nick Leyssac tidligere har gjort et andet sted under DN’s kampagne ”Giv 
naturen en hånd”. 
 
Carl Ejnar har taget initiativ til dato for årets hovedindsats mod gyldenris i Radiomarken – se 
venligst kalenderen anført tidligere. En opfølgende indsats efter sommerferien forventes 
nødvendig.  
 
Under ”Nyt om lokal natur i tekst og billeder” viste Jesper billeder vedr. kommunens natur-
pleje af ”salamandersøen” og de påtænkte ændringer af søbredden af Bagsværd sø ved 
søens vestlige ende. 
 
Efterskrift: Både Danmarks Naturfredningsforening og Dansk Ornitologisk Forening har ind-
sendt meget skarpe høringssvar omkring ombygning af rostadion på og ved Bagsværd Sø. 
Svarene er delt i Grønt Råd og interesserede blandt de aktive i foreningen kan rekvirere dem 
hos et af foreningens medlemmer i rådet. 
  

Gruppen Økohave og dyrehold 
Jens omtalte den nye hjemmeside http://www.slottet-i-smoermosen.dk/   Hjemmesiden 
omfatter flere fordele i.f.t. den tidligere. Der er nu også aktivitetskalender og mulighed for 
tilmelding af nyhedsmails på den første side - samt p.t. en lille videofilm ”Urban gardening 
for fremtiden” 
 

Om lokal natur og miljø i tekst og billeder  

Jesper viste fotos og tekst vedr. følgende emner: 

 Rostadion-projektet og Bagsværd Sø 

 Renovering af Broer i Aldershvileparken 

 Naturpleje af ”Salamandersøen” 

 Praktisk indsats på LA21 lageret - og resterende opgaver 
 

Eventuelt: 

Intet til dette punkt. 

http://www.slottet-i-smoermosen.dk/

