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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
tirsdag 22. maj 2018
Til stede: Alex, Jens M., Lillian, Carl Ejnar, Jens J., Ivan, Kirsten, Per, Kim, Emil, Anders og

Jesper. Der var afbud fra Maria, Karen og Benedicte.
Valg af ordstyrer og referent

Per blev valgt til ordstyrer, Jesper blev valgt til referent.
Godkendelse af referat fra møde 4/4-2018

Godkendt.
Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
Næste møde(r):

Tirsdag 26/6 kl. 19: LA21-fællesmøde i grønt IDÉcenter.
Evaluering af Årsmødet

Der var stor tilfredshed med årsmødet. Flot oplæg af Trine Henriksen om vanskelige emner.
Fin styring af Tom vang Knudsen.
Jesper fremhævede en ide fra Kirsten om at lade kontaktpersonerne for aktivgrupperne holde oplæg, mens der bliver vist billeder i relation dertil – dvs. ikke adskilt som nu med billeder
under guidens beretning og oplæg uden billeder for grupperne. Det kan dels blive mere
levende med en kombination, dels støtte fremlæggelsen for de aktive grupper.
Der var fuld tilslutning til at arbejde videre med idéen, der ikke ses at være i modstrid med
vedtægterne, da begge parter fremlægger deres virke, blot flettet ind mellem hinanden.
Videre med Verdensmålene

Seneste om standen på Gladsaxedagen
Arbejdsgruppen har holdt to møder vedr. dagen – både vedr. overordnet indhold og udvikling af beregningsværktøjet.
P.t. tegner det til at standen vil bestå af følgende hovedelementer:
 Blikfang (bl.a. vindmøllen)
 Konkurrence (quiz)
 Generel information om verdensmålene (planche)
 Din andel af Verdensmålene dvs. beregningsværktøjet
 Bæredygtig mad og drikke
 Bæredygtigt forbrug og produktion
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Et bud på et værktøj til vurdering af indsatsen
Carl Ejnar nævnte formålet: At gøre Verdensmålene synlige for almindelige mennesker, da
meget ellers foregår på statsligt niveau.
Carl Ejnar viste den seneste version af beregningsværktøjet, der ved besvarelse af et overskueligt antal spørgsmål skal kunne give LA21’s bud på i hvilket omfang den enkeltes adfærd
og valg støtter Verdensmålene. En stor indsats, der sammen med Kim’s screening af hvilke
handlinger, der bør indgå - har en række interessante perspektiver.
Jens M. spurgte, om beregningsmodellen har været testet i virkeligheden. Svaret er, at det
har den ikke endnu, men det kan måske ske på nogle af de aktive i LA21.
Carl Ejnar vil se nærmere på begrundelsen for indikatorer og kortlægningen for at kunne
imødegå evt. kritik - og så vi selv kan stå fuldt inde for resultatet.
Kim har foretaget en screening af alle mål og delmål dvs. en ”presortering” af relevante delmål. Resultatet er tre sider med indikatorer. Handlingerne omfattet af beregningsmodellen
er udvalgt efter kendskab til hvad der belaster miljøet. En række af beregningerne er Carl
Ejnars vurderinger, da foreningen ikke har råd til et professionelt review.
Carl Ejnar vil teste beregneren internt og håber at have modellen færdig til mødet 26/6.
Per nævnte værktøjets potentiale hvis nok personer leverer data. Så vil det sige noget om
den gennemsnitlige Gladsaxe-borger, og give den enkelte deltager et sammenligningsgrundlag.
Med hensyn til anvendelsen af resultaterne kan det overvejes hvilke oplysninger der bør
afleveres, for bedst muligt at kunne tolke data. Emil fandt det interessant at kunne skelne
svarene på basis af boligtype og deltagernes alder.
Ivan overvejede hvordan vi får flest mulige til at benytte sig af værktøjet på Gladsaxedagen.
Jesper foreslog, at det f.eks. kunne ske ved at kvalificere deltagelse til lodtrækning om gevinsten – på linje med den traditionelle quiz. Fra anden side blev det fremhævet at argumentere for borgerpligten.
Som noget nyt arbejder Ivan på at involvere rollespillere til at tiltrække publikum til standen.
Jens M. gav udtryk for, at den borgerrettede del nu virkede letforståelig. Der var fra flere
sider forslag til en planche med spørgsmålene, så deltagerne ved, hvad de går ind til.
Kim omtalte en tværkommunal konference om Verdensmålene, som Jesper og han har deltaget i.
De rigtige svar på quizzen fra Den Grønne Dag

Jesper gennemgik quizzen fra den grønne dag, så alle mødets deltagere var helt sikre på de
rette svar – da nogle spørgsmål åbenbart havde været udfordrende for borgerne.
Nærmeste arrangementer udover Gladsaxedagen:

Blandt arrangementer, som LA21 aktive kan formodes at være interesserede i kan nævnes:
Svaleruten – 28 km cykeltur. Start fra grønt IDÉcenter
26/5 kl. 13.
Mosetræf
3/6 kl. 10.30-16
Høslæt i Høje Gladsaxeparken
9/6 kl. 10 til ca. 15
Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken
16/6 kl. 10-17
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Gladsaxedag (åbent for publikum kl. 13-17)
Søens Dag (åbent for publikum kl. 13-17)
Æblepresning på Aldershvile Planteskole
Fuglekasse-arrangem. i Bibliotekshaven (åbent for publikum kl. 10-14)
Jule-fuglefoder-arr. ved juletræstænd (åbent for publikum kl. 17-20)
Julestue (julebukke, dekorationer etc.) (åbent for publikum kl. 12-16)
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25/8
9/9
8/9+9/9
6/10
30/11
1/12

Høslæt og bekæmpelse af gyldenris

Der blev kort orienteret om arrangementerne og opfordret til deltagelse.
Søens Dag 9/9

Der blev orienteret og opfordret til justering af enkelte poster samt udvikling af nye. Måske
kan der også skiftes bemanding, f.eks. ønskede Jens J. ikke samme post igen.
Blandt deltagerne er der foreløbig tilsagn om deltagelse på dagen fra: Jens M., Lillian, Carl
Ejnar, Jens J., Ivan, Kirsten (tovholder på dagen), Per, Kim og Jesper. Der er brug for adskillige
flere.
Søens Dag kommer på dagsordenen som selvstændigt punkt på det kommende møde.
Nyt fra emnegrupperne m.v.

Gruppen Økohave og dyrehold
Jens J. nævnte, at der er åben have (dvs. uden tilmelding) i kolonihaven 9-10/6.
Der har været god tilslutningen til havekurset i Bibliografen.
Jens orienterede lidt om udfordringerne med ræve i.f.t. høns i de udlånte mobile hønsehuse.
Biodiversitetsgruppen
Som en blandt mange har Jesper også været inde over fremstillingen af en kommunal publikation om bestemmelse af en række invasive planter aktuelle for netop Gladsaxe. Folderen
medbringes til uddeling til interesserede under årets bekæmpelse af gyldenris.
LA21 international
Kim nævnte Gladsaxemødet om Verdensmålene i Gladsaxe-strategien. Det er 11/6 og Kim og
Jesper deltager i diskussioner om henholdsvis klimavenlig by og grøn og levende by.
Om lokal natur og miljø i tekst og billeder

Jesper viste fotos vedr. bl.a. følgende emner (Fotos fra Jesper, Kirsten m.fl.):









Grøn Dag på genbrugsstationen
Får på Radiomarken
LA21 tur til Gammelmosen
Årsmødet
Kommunalt naturvejlednings-arrangement om spiselige planter
Høslæt i høje Gladsaxeparken
Sæson for hæg-spindemøl
Elbils-rally med start og slut på Gladsaxe Rådhusplads ved GIC

Eventuelt:

Intet til dette punkt.

