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Kim Christiansen
Marienborg Allé 91 C
2860 Søborg

Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
tirsdag 26. juni 2018
Til stede: Alex, Fina, Jane, Robert, Jens M. Lillian, Ivan, Benedicte, Carl Ejnar,
Kirsten, Jens J., Kim, Karen, Emil, Anders og Jesper.
Der var afbud fra Per.
Valg af ordstyrer og referent
Benedicte blev valgt til ordstyrer, Jesper blev valgt til referent.
Godkendelse af referat fra møde 22/5-2018
Godkendt.
Godkendelse af dagsorden
Godkendt.
Næste møde(r):
Arbejdsmøde vedr. Gladsaxedagen og Søens Dag – afholdes tirsdag 14.
august kl. 16 i grønt IDÉcenter. Bemærk venligst, at det er tæt på
Gladsaxedagen, så det meste skal være klargjort forinden.
Vedr. standen på Gladsaxedagen
Kirsten og Jesper gennemgik det overordnede vedr. placeringen af LA21. Vi har
igen fået pladsen nær rundkørslen, men denne gang uden kommunens miljøafdeling som nabostand.
For at fremme processen (tiden er knap – sommerferieperioden taget i betragtning) havde Kirsten og Jesper brugt en del tid på forberedelse. Der var et forslag til placering af delelementerne på standen, forslag til foreløbige arbejdstitler
til skilte vedr. delstandene/boder - samt forslag til materialeliste – alt med udgangspunkt i det aftalte på seneste møde om netop Gladsaxedagen.
Der blev drøftet detaljer vedr. nogle af standene (f.eks. brug for TV/projektor og
printer etc. vedr. Verdensmåls-beregneren). De primært ansvarlige for de enkelte stande må vende tilbage med mere specifikke behov snarest, så det kan
komme på materialelisten.
Desværre er der ikke udsigt til at vi bliver så mange på selve dagen. Både med
hensyn til dette og til håndtere forløbet, så det ikke bliver kaotisk eller spreder
sig over for meget og taber fokus på det væsentlige - gav Jens J. udtryk for stærk
skepsis over, hvorvidt vi gabte over for meget.
I forhold til det seneste møde vedr. Gladsaxedagen var der ikke tilført nye temaer til
den fremlagte oversigt, men måske var hovedfokus ikke fremhævet tydeligt nok i
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det fremlagte materiale. Selv om ekstra personer meldte sig under fanerne: Emil,
Jens M. og Benedicte (Benedicte er efterfølgende blevet forhindret), - så blev
resultatet af drøftelsen, at udstillingen af de grønne og sorte produkter i relation
til Verdensmålene etc. tages ud af standen.
Desuden tilføres de ekstra kræfter standen vedr. lokal dyrkning og selvforsyning,
der har flere opgaver, som kræver en del hænder til både formidling, udlevering
af smagsprøver etc.
Skilte vedr. de enkelte delstande skal fortælle besøgende, hvad der sker/tilbydes
det aktuelle sted, og teksten må udformes i detaljer af den primær-ansvarlige for
den enkelte bod/delstand. Udkastet omfatter blot en rå arbejdstekst med opfordring til at drible videre med teksten. Til de aktive i foreningen vedhæftes de nu
justerede udkast til placering, materialer, skiltebudskaber etc. Meld venligst tilbage vedr. præcise ønsker til skiltetekster senest 6/8. Skiltene påtænkes i A3
størrelse – dog endnu større ved boden om økologisk havebrug/ selvforsyning og
Verdensmål-beregneren.
I forbindelse med nævnte stand om selvforsyning og lokal produktion har Jens J.
leveret tekst og billeder til to nye havefoldere. De vil være klar på dagen.
Et første indledningsvist udkast til den “obligatoriske” quiz er udarbejdet af
Jesper med bidrag fra flere parter (udkastet vedhæftes til de aktive i foreningen). Vi skal huske, at publikum ved ihærdig indsats skal kunne finde de fleste af
svarene på standen.
Ivan og Jesper holder møde med rollespillere. Da andre rollespillere har en stand
på dagen, er det muligt, at de kontaktes, så der ikke opstår forvirring.
Carl Ejnar fremlagte den seneste udvikling vedr. ”Verdensmål-beregneren”.
Der er sket betydelige forenklinger og tilpasninger siden sidst. Der var igen stor
ros for indsatsen, der nu ser ud til i højere grad at være formidlingsegnet. Carl
Ejnar arbejder videre på beregningsmodellen.
Som nævnt på tidligere møder er det vigtigt, at beregneren er forståelig for publikum. Carl Ejnar vil derfor i den nærmeste tid rundsende en reduceret del af beregneren til de aktive i foreningen, så de kan prøve at udfylde og vurdere de helt
overordnede betragtninger med hensyn til forståelse.
Jens J. fremhævede vigtigheden af at bringe nyt vedr. Verdensmålene på grøn
guide/LA21 foreningens hjemmeside og løbende henvise dertil fra foreningens
Facebook og at få andre til at linke dertil. Erfaringerne peger på meget stor effekt ved metoden og bestyrelsen er også indstillet på det, blot skal der så leveres
noget konkret til hjemmesiden. Jesper har foreslået en måde at vise det på
hjemmesiden. Jesper håber at kunne ”åbne ballet” med en udkast til afsnit om
livet på land (mål 15). Carl Ejnar mailer spørgsmålene i beregneren til Jesper.
Kim nævnte, at Danmarks Statistik har en hjemmeside med oversigt med udviklingen for Danmark i relation til Verdensmålene. For nogle af målene er der nu
pejlemærker, se nærmere her.
Også en række danske NGO’er samlet under 92-gruppen og Globalt Fokus har et
bud på hvordan det går med Danmarks implementering af Verdensmålene. Taget
i betragtning at Danmark er et så udviklet land er udviklingen meget langt fra
hvad der kunne forventes! Se mere her.
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Søens Dag
Kirsten og Jesper har overvejet mulighederne på dagen og kunne på mødet
fremvise et forslag til mulige aktiviteter og postplaceringer på dagen.
En enkelt post søges nyudviklet til erstatning for en anden p.g.a. udsigt til ændret bemanding. Fra anden side er bidraget med idé og illustration til posten.
Ellers håbes de eksisterende stande gentaget med mindre justeringer og evt.
andre til bemandingen. En del arbejde udestår vedr. den omtalte nyudvikling af
en stand og færdigudvikling af standen om Søens tilstand, som havde premiere
sidste år.
Jens Juhl satser på at låne bier til fremvisning på egen LA21-stand på dagen.
Foreløbig er der tilsagn til deltagelse fra: Kirsten, Jens J., Jens M., Ivan, Kim,
Lillian, Carl Ejnar og Jesper. Der er brug for mange flere, så meld blot ind.
Showstoppere for handling på klimaområdet.
Anders holdt et meget tankevækkende oplæg om hvad det er, der kan holde så
mange tilbage fra at agere m.h.t. klimaet. Det var en spændende deling af overvejelser om folks adfærd og tanker på klimaområdet og Anders vil gerne have
respons på med hensyn til at arbejde videre med sagen
Hvordan forklares f.eks. forskellen på frygten for påvirkningen af klimaet og den
manglende handling? Hvorfor agerer folk mindre end deres bekymring egentlig
burde foreskrive? – for der synes ikke at være et lineært forhold mellem hvor
bekymrede folk er og hvor meget de agerer for at reducere CO2-udledningen. I
stedet synes den reelle indsats at være noget ”hængekøjeformet” – og hvad skal
så til for at få folk op af hængekøjen?
Anders havde selv identificeret tre ”Showstoppere”:
1. ”Det nytter ikke noget…” eller ”Jeg orker det ikke…”
2. ”Jeg har ikke råd…”
3. ”Er det ikke bare endnu et socialistisk projekt…?”
Ad 1: For den enkelte borger kan det virke som om, at der er uoverskueligt
mange ”knapper at skrue på”. Måske er der endda nogle knapper, der ikke virker, og andre som ikke er så behagelige at skrue på (f.eks. vaner, komfort etc.).
Ad 2: For den enkelte er der måske igen nogle knapper, der ikke virker, og andre
som ikke er så behagelige at skrue på. Regeringen har derimod mange muligheder for at styre udviklingen f.eks. øgede midler til forskning og ikke mindst CO2afgifter, støtteordninger etc., men de benyttes desværre i meget ringe grad.
Ad 3: Nogle af virkemidlerne for at nå bæredygtig udvikling – f.eks. at vælge en
ladcykel til fordel for en bil, ø-ferie i stedet for flyferie, vegetarisk i stedet for den
store bøf etc. – kan måske opfattes som typisk associeret med en socialistisk
tilgang. Vi kan mene hvad vi vil, men ”billederne” sidder fast og det kan forplumre budskaberne.
Det gav anledning til god diskussion hvorfra blot hastigt skal nævnes: Vigtigheden af at bevare håbet - som nævnt af Jens J. Lillian nævnte de CO2-skæve priser på f.eks. transport, hvor dog f.eks. nattog måske kan være på vej tilbage.
Carl Ejnar nævnte udfordringen, at få folk til at gøre det, som de nu er i stand til
– et skridt ad gangen. Referenten noterede en god pointe fra mødet: Hvis man
forlanger alt – så får man ingenting!
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Der var bifald til Anders for oplægget, men emnet fortjente bedre end mødets
noget pressede program, så forhåbentlig kan vi vende tilbage, når der er styr på
årets praktiske arrangementer.
Hvordan definerer vi bæredygtighed?
Spørgsmålet blev bragt op da det er centralt for standen og da den typiske verbale definition fra Brundtland Rapporten forekommer en del biologer at være
meget ensidigt fokuseret på menneskets egoistiske behov.
Imidlertid synes Verdensmålene at tage udgangspunkt i Brundtland rapportens
definition og det kan derfor skabe forvirring at begynde at redefinere begrebet.
Dog var der i forsamlingen stor forståelse for ønsket om at betone at begrebet
også dækker naturen/biodiversiteten. Det kan f.eks. eksemplificeres med symboler under overskriften ”Miljø” i den klassiske definition på bæredygtighed som en
fællemængde af miljø, det sociale og økonomi (hvor økonomien er værktøj til at
bringe hver af de andre i balance).
Brundtland Rapportens definition samt den nævnte klassiske tredeling vil derfor
blive afbildet på standen under Gladsaxedagen med illustration af, at delen ”miljø” også omfatter bl.a. biodiversiteten.
Nærmeste arrangementer udover Gladsaxedagen:

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)

25/8
9/9
8/9+9/9
6/10
30/11
1/12

Om lokal natur og miljø herunder aktiviteter siden sidst.
Tiden var fremskreden, så en del af nyt fra emnegrupperne og fra råd og udvalg
blev kort gennemgået under dette punkt.
Jesper viste fotos og fortalte om bl.a.:
 Arrangementer: Bl.a. Svaleruten, biblioteksarrangement, jubilæum i Kulturen
i Gladsaxe, Gladsaxemødet, møde i det grønne Råd
 Natur: Møde om plejeplan for Høje Gladsaxeparken, naturvejledning, naturiagttagelser, skiltning vedr. Sct. Hansorme, bekæmpelse af gyldenris – og
ikke mindst om Høslæt i Høje Gladsaxe Parken
 Miljø: Regnvandstiltag og byggeprojekt.
Eventuelt:
Intet til dette punkt.

