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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

onsdag 4. april 2018 
 

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

Kim blev valgt til ordstyrer, Jesper blev valgt til referent. 
 

Indledningsvis nævnte Kim, at Jesper netop har haft 20 års jubilæum som grøn guide – og til 
dette møde havde Kirsten sørget for køb af lagkage i anledning af jubilæet   Forsamlingen 
ønskede tillykke. 
 

Godkendelse af referat fra møde 14/2-2018 

Godkendt. 
 
Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 
 
Næste møde(r): 

Torsdag 19/4 kl. 16-19 intern LA21 workshop vedr. Verdensmålene (se venligst senere). 
Fredag 4/5 kl. 10 til ca. 13. Tur ved Gammelmosen (inkl. cafe Dukkehuset). Sted: Kellersvej 7 
Onsdag 9/5 kl. 19 årsmøde i Hovedbibliotekets store sal. 
Tirsdag 22/5 kl. 19 LA21-fællesmøde i grønt IDÉcenter. 
 

Verdensmålene 

 Tanker om standen på Gladsaxedagen 

 Bud på indsats på bl.a. Facebook inden Gladsaxedagen 

 Sigtning/sortering i målene 

 Et bud på et værktøj til vurdering af indsatsen 
 

Carl-Ejnar kom med et bud på en tjekliste vedr. Verdensmålene (Kim vender tilbage med en 
sigtning/sortering på et senere møde). 
 

Kim nævnte indledningsvis, at kommunen har taget Verdensmålene til sig. Kim undersøger, 
hvordan borgerne forventes at blive involveret i processen. 
 

På et forudgående møde blandt bestyrelsesmedlemmerne var det drøftet, hvad indsatsen på 
Gladsaxedagen kunne bestå af. Det var enighed om at borgerne skal mødes i øjenhøjde, dvs. 
at der skal være kommunikation, der er letforståelig og handlingsorienteret. Det kan omfatte 
en gentagelse og udvidelse af sidste års fremvisning af ”grønne” og ”sorte” produkter og 
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handlinger – denne gang med anvisning af hvilket Verdensmål de enkelte især vedrører. 
Som eksempel på lettilgængelig illustration nævnte Benedicte CO2 beregneren (kugler i 
plexiglasrør) til illustration af de enkeltes belastning. 
 

Der blev vist en mulig afbildning, der kan eksemplificere hvilke mål dagligdags handlinger 
især vedrører, så det synliggøres, at der allerede ageres i forhold til Verdensmålene. 
 

På Gladsaxedagen er det tanken, at interesserede kan få tjekket nogle af deres handlingers 
overensstemmelse med Verdensmålene (ved Carl Ejnar).  
 

Til synliggørelse af emnet på Gladsaxedagen – eller vække nysgerrigheden – kan et stort 
Verdensmåls-logo evt. fremstilles (visse dele haves). Der var kreative forslag om yderligere 
tiltag, men det kan fremstillingsmæssigt blive for krævende. 
 

Foreløbig er der udsigt til deltagelse på Gladsaxedagen af Lillian, Alex, Karen, Kirsten, Jens J., 
Carl Ejnar og Jesper. 
 

Vedr. Facebook har der været anført om Verdensmålene på GG/LA21 hjemmesiden efter at 
Jens J. fik stor opmærksomhed på hjemmesiden for slottet i Smørmosen med at anføre egne 
handlingers relation til Verdensmålene. Mere om Verdensmålene forventes bragt på 
GG/LA21 hjemmesiden, men skal dog planlægges i relation til Gladsaxedagen. 
 

Kim nævnte, at der i en international rapport er omtalt at LA21 i Gladsaxe arbejder med 
Verdensmålene! 
 

Til de særligt interesserede oplyste Kim, at Globalt Fokus, 360 Grader samt Nyt Europa af-
holder en møderække om Verdensmålene med nationalt, Europæisk og internationalt fokus. 
Der er oplæg og gruppediskussioner. Det er billigt at deltage og i øvrigt deltager en del unge 
mennesker. 
 

Carl Ejnar nævnte indledningsvis nogle af overvejelserne vedr. de mest relevante mål for 
LA21 at forholde sig til. Nogle mål har vi som enkeltpersoner måske ikke så megen 
indflydelse på, men de kan spille en rolle alligevel trods en overskrift, der peger på, at det 
måske mere henvender sig til udviklingslande f.eks. fattigdom. Som nævnt af Kim, så kunne 
registrering af fattigdom i en kommune – eller f.eks. hjemløse - være nok så relevant. 
 

Carl Ejnar gennemgik derefter et bud på et værktøj til brug på Gladsaxedagen. En impone-
rende indsats!  Nærmere bestemt omtalte Carl Ejnar følgende tilgang: 
 

1. Find et antal handlinger, som fremmer en bæredygtig udvikling 
2. Forbind handlinger med verdensmål i en matematisk model, som: 

o Indeholder verdensmålenes struktur 
o Kobler den enkelte handling til de relevante Verdensmål 
o Vægter handlingens værdi for at opnå de enkelte mål 

 

Desværre er mange af datakilderne på nationalt plan og mange af (del)målene er meget 
”elastisk”-formuleret, og det er vanskeligt at finde lokale referencer.  En alternativ vej er at 
finde et antal handlinger, som fremmer en bæredygtig udvikling (og altså med relation til 
Verdensmålene) og så lade ”almindelige” mennesker teste om de lever op til dem. 
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Det fremlagte gav anledning til en frugtbar debat, der især drejede sig om hvorvidt man kan 
vægte ”almindelige menneskers” handlinger i relation til Verdensmålene. Blandt spørgsmåle-
ne var bl.a. om nævnte kan vurderes uden (for) mange spørgsmål? (som måske få personer 
har tålmodighed til at svare på) og om det kan gøres sammenligneligt? 
 

En anden mulighed var iflg. Kim at spørge borgerne, hvad de synes er vigtigst i relation til 
Verdensmålene (jf. Gallup).  En egentlig vægtning kan blive vanskelig, så det skal iflg. Carl 
Ejnar måske ”blot” være en opdeling på om et mål er opfyldt i nogle grove trin f.eks. 5 fra in-
genting til fuldt ud? Det kan også være et spørgsmål om hvilket mål, den enkelte opfylder 
mest etc. etc. 
 

Fra mødets deltagere var der flere bud på såvel emner (f.eks. at undgå gift i haven, at 
reparere etc.), - som nødvendig detaljeringsgrad, men også en erkendelse af, at det er en 
vanskelig opgave. Forskellige borgere har f.eks. forskellig mulighed for at agere – uanset vilje. 
Det kan f.eks. nødvendiggøre en præcisering af, at spørgsmålene dækker over hvor stor en 
del af det mulige, den enkelte person foretager sig. 
 

Efter de mange input på mødet arbejder Carl Ejnar videre i håb om at have noget klar til 
Gladsaxedagen, så borgerne kan blive klogere på deres indsats – sandsynligvis uden at den 
bliver vægtet – ved at oplyse en række forhold.  
 

Handlinger i relation til Verdensmålene blev drøftet fra det små til det store. Befolknings-
tilvæksten er f.eks. ikke meget på dagsordenen, men iflg. Jens M. m.fl. en af de vigtigste fak-
torer vedr. bæredygtighed. 
 

De mange uafklarede spørgsmål ledte hen til ønsket om at afholde en lille workshop om 
hvad der skal udvælges til brug på Gladsaxedagen. De interesserede mødes torsdag 19/4 kl. 
16-19 i grønt IDÉcenter. 
 

Nærmeste arrangementer (Hvad kan du bidrage med?) 
Arrangementer, som LA21 aktive kan formodes at være interesserede i: 

Grøn dag på genbrugsstationen 7/4 kl. 9-14 

Operation Ren Sø 14/4 kl. 10-16 

Intern LA21 workshop om Verdensmålene og Gladsaxedagen 19/4 kl. 16-19 

Event om får i Radiomarken 24/4 kl. 17  

LA21-tur ved Gammelmosen (til cafe Dukkehuset). Mødested: Kellersvej 7 4/5 kl. 10 til ca. 13. 

Årsmøde i LA21 9/5 kl. 19 

Fællesmøde i LA21 22/5 kl. 19 

Høslæt i Høje Gladsaxeparken 9/6 kl. 10 til ca. 15 

Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken 16/6 kl. 10-17 

Gladsaxedag 25/8 kl. 10-19 

Søens Dag 9/9 kl. 11-18 

Æblepresning på Aldershvile Planteskole 8/9+9/9 

Fuglekasse-arrangement i Bibliotekshaven Oktober kl. 10-14 

Jule-fuglefoder-arr. ved juletræstændingen 30/11 kl. 17-20 

Julestue (julebukke, dekorationer etc.) 1/12 kl. 12-16 
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Om lokal natur og miljø i tekst og billeder  

Jesper viste internet-links, fotos og tekst vedr. bl.a. følgende emner: 
 Plastposer (fra debatten om plastposers miljøeffekt kontra andre indkøbsposer. Fagligt 

angribes en rapport om emnet). (Efterskrift: Miljøstyrelsen holder lukket møde om 
rapporten den 30/4 – DN Masnedøgade deltager) 

 Om Grundvandsforurening (sprøjtemiddelrester findes i stadig flere boringer) 
 Om Klimaforandringernes ofre (tabet af biodiversitet) og viden om begrebet. 
 Om analyseskandalen (hvordan bl.a. analyser af vandprøver fra søer er testet på en sådan 

måde, at sammenligning med tidligere er umulig). 
 Om elbilers reelle CO2 udledning, inkl. produktion af strøm og batterier. 
 Om et knapt så skarpt ”point-of-no-return” vedr. klimaindsatsen iflg. Jesper Theilgaard.  
 Om et udenlandsk eksempel på vellykket indsats for biodiversiteten. 
 

Nyt fra emnegrupperne m.v. 

Tiden var fremskreden, så kun få bemærkninger blev det til: 

Gruppen Økohave og dyrehold: 
Jens J. (og Jesper) afholder p.t. havekursus i Bibliografen. Der er fuldt hus. 

Biodiversitetsgruppen 
Der er efterspørgsler vedr. naturvejledning og idéer til fremme af biodiversiteten blandt bor-
gerne. Eventuelt kan gruppen blive involveret i opsætning af uglekasser. 

Øvrigt 
Kirsten nævnte at LA21 er repræsenteret af Kirsten og Jesper på møde i Kulturen i Gladsaxe 
torsdag aften. 

 
Nyt fra råd og udvalg 

Tidnød forhindrede gennemgangen af dette punkt. 
 
Eventuelt: 

Intet til dette punkt. 
 


