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Referat af Årsmøde med generalforsamling
i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
onsdag 9. maj 2018
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 den nye formand for Det Grønne Råd – byrådsmedlem Trine Henriksen (TH).
Trine Henriksens fortalte om sine visioner for rådets arbejde i den kommende periode
og om arbejdet med Verdensmålene i den nye Gladsaxestrategi – og der var stof til
megen eftertanke.
Det Grønne Råd
Indledningsvis blev der orienteret om den nyligt ændrede sammensætning af Det
Grønne Råd, hvorved de grønne organisationers repræsentation i rådet er blevet styrket. Det er også sket en ændring, så det nu ikke nødvendigvis er formanden for Miljøudvalget, der er formand i Det Grønne Råd (Tom Vang Knudsen er formand for Miljøudvalget, men TH nu er formand for Det Grønne Råd). Med ”frigørelsen” fra Miljøudvalget kan Det Grønne Råd også forholde sig til andre emner f.eks. trafik og byudvikling i relation til klimasikring.
Med referentens ord kan TH’s ønsker til rådets fremtidige virke opsummeres således:


At rådet inddrages tidligt i beslutningsprocesser, så konstruktive bidrag kan påvirke beslutningerne.



At medlemmerne fra organisationerne får en mere aktiv rolle med f.eks. oplæg og
besigtigelsesture



At der bliver bedre tid til debat på møderne, dvs. mindre ”passiv” information.
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At møderne generelt bliver mere aktive (måske workshops) så de kan resultere i
anbefalinger fra rådet.



At man måske kunne overveje om rådet kunne komme med budgetudtalelser om,
hvad der ønskes fremmet under budgetforhandlingerne – svarende til hvad der
sker på daginstitutions/skoleområdet.

TH så følgende kommende temaer for Det Grønne Råd:
•
•
•
•
•

Grøn strategi og træpolitik
Affaldsplan/ressourcestrategi
Klimaindsats – hvad skal være det næste mål fra 2020?
Grøn omstilling og cirkulær økonomi
Gladsaxestrategien og FNs verdensmål

TH har været formand for et såkaldt §17 stk. 4 udvalg i to år og fandt den slags borgerinddragende forløb meget givende; hun vil klart støtte, at det også bruges fremover på andre emner. Kommunen har allerede annonceret udvalg omkring letbanen
og Søborg Skole, men der var intet nyt om igangsætningen.
Gladsaxestrategien og FNs verdensmål
TH orienterede om baggrunden: At det tidligere byråd besluttede, at den nye Gladsaxestrategi (tidligere Kommune(plan)strategi) skulle bygges op om FNs verdensmål.
Strategien integrerer elementer fra Planstrategi, sektorplaner og herunder Agenda 21plan. Der blev nævnt de forskellige trin i processen hen mod en forventet vedtagelse i
byrådet 26. september i år.
De politiske temaer i Gladsaxestrategien havde givet sig udslag i fokus på følgende
Verdensmål for kommunen:
•
•
•
•
•
•
•

Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål
Mål

3: Sundhed og trivsel
4: Kvalitetsuddannelse
8: Anstændige jobs og økonomisk vækst
11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
12: Ansvarligt forbrug og produktion
13: Klimaindsats
17: Partnerskaber for handling

Det er fint at inddrage Verdensmålene, men TH havde også nogle opmærksomhedspunkter:


Om mål og indsatser i strategien er blevet anderledes af at inddrage Verdensmålene? (Altså om Verdensmålene betyder at vi reelt kommer længere end uden inddragelsen).



Om målet om vækst kan indfris på en bæredygtig måde i vores del af verden? (Vi
forbruger allerede for meget. Men der skal selvfølgelig være plads til vækst som
sikrer, at borgere i udviklingslande kan forøge deres levestandard).



Om der reelt gøres noget for at sikre, at væksten er bæredygtig?

Hvis vækst er forøget materielt forbrug – som der jo som bekendt er grænser for – så
så TH et dilemma i at mene, at vækst er nødvendig for at sikre det økonomiske
grundlag, der skal til for at sikre den fremtidige velfærd. Den fremtidige velfærd må
m.a.o. sikres på en anden måde.
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TH nævnte en stribe grønne mål i Gladsaxestrategien (2018-22):
 Antallet af bytræer skal øges (9.730 → 9.920) (det er træer i bymæssig bebyggelse ved veje, torve etc.)
 Mere ekstensiv pleje af grønne områder
 Flere elever går eller cykler i skole (69% → 75%)
 40% CO2 reduktion i 2020, derefter nyt mål
 Flere ressource-tjek i virksomheder (10 → 50)
• Øget genanvendelse af husholdningsaffald (23% → 50%)
• Færre oversvømmelser pga. regn (klimatiltag 7% af areal → 17%)
• Mere økologi (37% → 50%)
Efterfølgende var der stor diskussionslyst og bl.a. drøftelse om forhold vedr. cykelstier
og affald:
Nogle fremmødte havde ønske om flere cykelstier, og at huller skal repareres. Vedr.
affald var der bl.a. snak om hjemmekompostering kontra indsamling af bioaffald.
Flere deltagere i mødet mente, at man ikke kan forpligtes til at aflevere affald egnet
til bioforgasning, hvis man hellere vil kompostere det selv, da det er den enkeltes eget
affald, indtil det hentes af renovationsfirmaet.
Der var også spørgsmål til hvornår institutionernes affaldssortering bliver med samme
opdeling som gælder for de private husstande. Fra flere sider kunne meldes ind at
processen er i fuld gang, og i bibliotekslokalet kan man allerede se indsamling af flere
fraktioner.
Fra selve generalforsamlingen
Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Miljøudvalgsformand Tom Vang Knudsen havde tilbudt sig som dirigent og blev valgt
med akklamation. Tom Vang Knudsen sikrede sig bl.a., at formalia ved generalforsamlingen var overholdt:
Indledningsvis blev konstateret, at årsmødet var lovligt indkaldt med hensyn til mange forskellige medier: Udsendte invitationer, invitationer på mail, Facebook, nyhedsmail fra guiden, anførsel på grøn guide hjemmesiden og annoncering i lokalavisen.
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 i årsberetningen på
grøn guide hjemmesiden.
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 2017 er karavaneforløbet især støttet med ideer, pædagogiske vurderinger, fotografering, transport af indkøb og pasning og opformering af planter.

Side 4 af 6

11. maj 2018



I Gladsaxe besøgte Karavane-projektet den nye Bagsværd Skole, hvor et rekordstort antal elever fra mellemtrinnet deltog. Siden er der bl.a. arbejdet med en opdatering af den meget aktuelle aktivitet ”Få ny energi”.



Gruppen har flere tilbud til skolerne på kommunens hjemmeside under Fritidslivet
ind i skolen.



Aktive i skolegruppen bidrager også med formidling sammen med andre af foreningens aktive f.eks. blev der gjort en indsats ved et arrangement i 2017 hvor familiegrupper i Høje Gladsaxebebyggelsen fik mulighed for at lære naturen i det fantastiske område at kende.

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 - og udlånene har igen i 2017 haft et stort omfang.



I det forløbne år har gruppen stået for offentlige æblepressearrangementer med
deltagelse af mange borgere.



Også i andre sammenhænge deltager gruppen gerne med æblepresning samt arrangementer vedr. naturens spiselige planter.



Ved forskellige arrangementer har gruppen stået for uddeling af gratis smagsprøver, ligesom gruppen har været leveringsdygtig i opskrifter vedr. bl.a. urtesalt.



Medlemmer af havegruppen er også meget aktive 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
nævnt nogle overordnede punkter, der har været en rød tråd gennem indsatsen:


Der arbejdes meget med selvforsyning i små haver. 86% af den danske befolkning
bor i byer, men der er mange steder muligheder for at dyrke i villahaver, byhaver
eller kolonihaver. De mange villa og kolonihaver i Gladsaxe giver f.eks. gode
muligheder for friske økologiske grønsager fra egen have – så der er god grund til
kurset om økologisk havebrug som igen i år er afholdt i bibliografen.



På et lille areal - f.eks. 70 kvadratmeter - kan man være 60-80% selvforsynende
med det meste i sommerperioden - grønsager, krydderurter og æg fra høns. En af
forklaringerne på effektiviteten er nænsom jordbehandling, hvor der ikke graves
(pløjes).



På andre måder kan der også tages hensyn - bl.a. ved at undgå sphagnum, men
bruge et godt alternativ, der endda er billigere – til at skabe surbundsbede. Derved
spares atmosfæren for meget CO2, og der undgås ødelæggelse af unikke højmoser.



Effektiv udbredelse af budskaber vedr. miljøvenligt havebrug, Verdensmål etc. har
gruppen gode erfaringer med. På trods af de mange aktuelle diskussioner om
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Facebook, så er det stadig en yderst effektiv kommunikationsform, hvor utroligt
mange mennesker kan nås på kort tid.
Biodiversitetsgruppen (præsenteret af Jesper Larsen)
Gruppen arbejder overordnet på at sikre hensyn til Gladsaxes natur ved formidling om
naturen, ved input til kommunen vedr. naturen og ved en aktiv indsats mod f.eks.
invasive plantearter. Jesper nævnte nogle eksempler på gruppens virke:


Der er foretaget naturvejledning af forskellige grupper bl.a. under Søens Dag arrangementet ved Bagsværd Sø.



Der er bidraget til høringssvar vedr. naturforhold, og gruppen er kommet med en
række input om naturforhold direkte til kommunen.



Der er foretaget bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken – en indsats som Carl
Ejnar Nielsen nu er tovholder for.

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.



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.

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 nationale og 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 – Ny hjemmeside er etableret se: ggglx.dk



Skriverier samt udarbejdelse af quizzer til diverse arrangementer



Foredrag og oplæg



Ekskursioner, møder og arrangementer
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Administration og praktiske gøremål – herunder håndværk



Netværksarbejde, uddannelse og fagligt samarbejde



Eksempler på årshjul af aktiviteter
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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 2017 -31. december 2017. Beretningen kan ses
på grøn guide hjemmesiden (se "Om grøn guide") eller hentes i trykt form i grønt
IDÉcenter.
Det kommende år forventes nogenlunde samme indsatsområder som for år 2017 (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.
Formand Kim Christiansen aflagde beretning:
Formandens beretning blev i et vist omfang dækket ved guidens oplæg, men blev
suppleret med formandens input undervejs i aftenens program.
Ad. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskabet for 2017 blev fremlagt og enkelte delposter specificeret nærmere. Kassereren Jesper Larsen forklarede ganske kort, at driftsmidlerne både skal sikre guiden
en vis frihedsgrad og aktuelt udstrækkes til hele foreningens indsats for bæredygtighed.
Ad. 5. Indkomne forslag
Der var ikke fremsat noget forslag til afstemning.
Ad. 6. Valg til bestyrelsen
Der skulle vælges formand og to menige medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode.
Formand Kim Christiansen blev genvalgt uden modkandidat. Bestyrelsesmedlemmerne Maria Dirchsen og Carl Ejnar Nielsen blev genvalgt uden modkandidater.
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.

