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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
tirsdag 25. september 2018
Til stede: Jane, Robert, Lillian, Jens J, Kirsten, Louise, Siff, Benedicte, Ida, Karen, Carl Ejnar,

Emil, Anders, Jens M., Johannes, Alex, Per V. og Jesper. Ikke alle mødedeltagere kendte
hinanden, så der blev indledt med en hurtig præsentationsrunde.
Valg af ordstyrer og referent

Kirsten blev valgt til ordstyrer, Jesper blev valgt til referent.
Godkendelse af referat fra møde 26/6-2018

Godkendt.
Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
Næste møde(r):

Onsdag 24/10 kl. 19 Fællesmøde i GIC
Torsdag 22/11 kl. 19 fællesmøde i GIC (bestyrelsesmøde forinden)
Vedr. lokal natur og miljø i tekst og især billeder – herunder Evaluering
af Gladsaxedagen og Søens Dag

Jesper viste PowerPoint med fotos fra en stribe events siden sidst. Der var fotos fra Ivan, Alex,
Kirsten og Jesper – om nedennævnte emner (fotos fra æblepresning vil blive vist næste gang):











Naturiagttagelser i Gladsaxe og omegn.
Udvalgte søers tilstand under tørken.
Det foreløbige resultat af høslæt i Høje Gladsaxeparken.
Natursommerferieaktiviteter for børn.
Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken.
Kommunalt arrangement om flagermus etc.
Gladsaxedagen
Indvielse af Kong Hans' have
Søens Dag
Naturvejledning af 6. klasse.

Evaluering af Gladsaxedagen:

Der var generelt meget stor tilfredshed med LA21-standen på dagen. Jens J. mente ligefrem,
at det var den flotteste stand vi endnu har præsenteret på Gladsaxedagen. Der var også
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omfattende besøg af publikum. Langt over 100 smagsprøver blev udleveret og rigtig mange
quizzer udfyldt.
Vedr. quizzerne gav flere udtryk for, at det havde givet ny indsigt og flere forældre udfyldte
quizzerne sammen med større børn.
Rollespillerne, der var engageret til lejligheden, fik mange til standen – og de har åbenbart
ramt den rette humoristiske tone. Det var en fornøjelse at se dem optræde.
Teknisk nåede vi at etablere standen i rette tid takket være godt teamwork og at transporten
af materiel (som kan være en udfordring) gik lige efter bogen.
Udover at være tovholder havde Kirsten sørget for glimrende forplejning.
Per V. spurgte om svarene på Verdensmålsberegneren kunne bruges til at sige noget om den
generelle situation i Gladsaxe. Carl Ejnar mente, at der – trods god interesse på dagen –
stadig var for få data til generaliseringer. Dog viste Carl Ejnar det samlede svar fra publikum
på dagen. Overordnet var deltagerne gode til at kildesortere affald, men knapt så gode til at
CO2-reduktion og at påvirke folk i miljøvenlig retning.
Anders nævnte tanken om evt. at give Borgerpanelets deltagere mulighed for at svare på
beregneren – hvis det er muligt.
Der var spørgsmål til vanskeligheden ved at gøre en indsats vedr. bygningen i lejeboliger/
lejligheder (f.eks. solceller), men beregneren diskvalificerer ikke på grund af det. Når man
ikke har teknisk mulighed for en indsats, så regnes punktet blot ikke med.
Ida havde en ide om, at spørgsmålene måske med fordel burde kunne tilgås via mobil-tlf.
Per V. spurgte til om andre Agenda 21-foreninger kunne få lov at prøve beregneren? Det
kunne f.eks. være interessant at se hvordan forskellige befolkningsgrupper svarer. Benedicte
supplerede med, at det i forvejen ikke er et repræsentativt udsnit, der vil give sig i kast med
beregneren og Jesper efterlyste derfor idéer til hvordan man får fat på en bredere målgruppe?
Emil nævnte muligheden for at give borgerpaneler andre steder mulighed for at benytte
værktøjet.
Per V. spurgte ind til i hvilket omfang kommunen kender værktøjet – og det synes p.t. at
være beskedent, men det kan der jo gøres noget ved.
Alex nævnte, at ved skydeboden svarede/valgte børnene ganske rigtigt på hvad der belaster
miljø og klima. Det var opmuntrende!
Evaluering af Søens Dag:

Helt overordnet var det vurderingen, at foreningen igen fik leveret en flot indsats med
gennemførsel af naturudfordringen til deltagernes store tilfredshed!
Der er fortsat store udfordringer ved at få fremfundet, transporteret og efterfølgende fordelt det meget udstyr på de enkelte poster – samtidig med at fælles opgaver skal løses.
Dagens materialeforvalter kan let blive udfordret – og prioriteringer kan være nødvendige.
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Der var ønske om at kommunen afsætter nogle ressourcer, så f.eks. dagens store fiskebassin
m.v. ikke alene påhviler LA21/guiden at etablere, hvorved der netop kan blive bedre overskud til at få fordelt materialer til posterne. Det har tidligere været muligt med en fordeling
af materiel inden behovet bliver akut – hvilket kan anbefales. En yderligere mulighed er, at
materialeforvalteren ikke har egen post, men bl.a. kan sørge for løbende supplement.
Trods første forsøg fungerede den nye post om insekter/biodiversitet vældig fint – efter
stort forarbejde af Louise – og med flot indsats på dagen af Louise og Siff.
For enkelte poster er yderligere udvikling/forberedelse ønskværdig inden indsatsen næste
år. Uanset dette vil der fortsat være behov for at improvisere, da f.eks. en uforudset rydning
af vegetation kan ændre vilkårene…
Helt undgå kommunikationsvanskeligheder kan næppe påregnes, således heller ikke i år,
men flere forslag til forbedringer er noteret.
Det fungerede meget fint med ”runner” og fotograf. Både forplejning med kaffe og supplering af materialer blev klaret – og mange fine fotos blev taget.
Generelt var det en erkendelse, at det bør prioriteres at være to personer på hver post bl.a.
for at sikre fleksibilitet og ønskværdigt overskud. Carl Ejnar vurderede, at der måske ligefrem
kun skulle etableres det antal poster, som der hver kunne skaffes to aktive til.
De lånte bier til fremvisning havde været en stor succes! og utallige smagsprøver på honning
blev udleveret. På mødet fortalte Jens om baggrunden for håndteringen af bierne på den
aktuelle dag hvor en enkelt fra foreningen desværre fik et par bistik under nedpakningen.
Erfaringer er noteret, så det kan undgås.
Både vedr. Gladsaxedagen og Søens Dag er mindre mangler/ønsker vedr. udstyr straks
blevet anskaffet, så det er klar til næste år.
Kort om bestyrelsens høringssvar til Gladsaxestrategien

Jesper nævnte med få ord overskrifterne i Høringssvaret. Interesserede kan se det her:
https://ggglx.dk/hoeringssvar/
Nyt fra råd og udvalg.

Jesper fortalte om møde/workshop om træpolitik og at det kommende møde i Grønt Råd vil
behandle træpolitik for Gladsaxe kommune.
Nyt om budgetforhandlingerne

Det kan siges meget kort: Der synes desværre ikke udsigt til flere midler til det grønne
område. Forslaget om verdensmålsmedarbejder og naturvejleder er ikke blevet tilgodeset.
Nyt fra emnegrupperne m.v.

Fra gruppen Økohave og dyrehold fortalte Jens bl.a.:
 Om det berigende ved at have været involveret i biblioteks-arrangementet – Historiens
B-side – Poesi og Skvalderkål – et arrangement afholdt i den økologiske kolonihave hos
Jens og Sølva.
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At der er gode muligheder for at låne et af de mobile hønsehuse inden for overskuelig tid
– og at et af dem i øvrigt skal udlånes til en bæredygtighedsfestival.
Ar det har været en fantastisk sommer i den økologiske kolonihave med mange
besøgende.

Fra gruppen Æblepresning og vilde urter nævnte Karen
 At der har været stor interesse for æblepresning på Planteskolen, hvor Karen og Alex i to
dage hjalp borgere med at presse most af deres medbragte æbler.
Fra Biodiversitetsgruppen nævnte Jesper:
 At der er deltaget i flere møder om en ny plejeplan for Høje Gladsaxe Park og
Gyngemosen. Høringsudkastet er nu tilgængeligt på nettet lige her. Der er flere spændende nye tiltag at læse i forslaget f.eks. mulighed for etablering af afgræsning i mindre
udvalgte områder.
 At aktive i biodiversitetsgruppen og skolegruppen har afholdt et arrangement med
naturvejledning og motion for en 6. klasse i Høje Gladsaxe Parken.
 At der igen – fra flere sider - er gjort en indsats vedr. bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken – og at der måske diskret kan skiltes om indsatsen i området (ide af Carl Ejnar). I
Utterslev mose har naturplejelauget fået sat et skilt ved et indsatsområde.
 At aktive i biodiversitetsgruppen afholder et arrangement om bygning af fuglekasser i
bibliotekshaven lørdag 6. oktober. Større materialer er allerede bragt til stedet, men
øvrigt skal hentes og bringes til fjernlageret i en alm. bil. På mødet blev efterlyst aktive til
det aktuelle event. Følgende har meldt sig: Ivan, Jesper, Karen, Alex – og dertil har Siff
måske kendskab til yderligere to personer.
Nærmeste arrangementer udover Gladsaxedagen:

Fuglekasse-arrangem. i Bibliotekshaven (åbent for publikum kl. 10-14)
Fællesmøde i GIC.
Fællesmøde i GIC.
Jule-fuglefoder-arr. ved juletræstænd. (åbent for publikum kl. 17-20)
Julestue (julebukke, dekorationer etc.) (åbent for publikum kl. 12-16)

6/10
Onsdag 24/10 kl. 19
Torsdag 22/11 kl. 19
30/11
1/12

Eventuelt:

Per V. omtalte et møde i Gate 21 – Albertslund - om Støj. Det er 1/10 kl. 14.30-19 se venligst
linket her .

