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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
torsdag 22. november 2018
Til stede: Kim, Kirsten, Jens J., Carl Ejnar, Ivan, Karen, Alex, Jens M., Emil, Johannes, Jane,

Robert, Fina og Jesper. Der var afbud og hilsen fra Lillian, Siff og Per.
Valg af ordstyrer og referent

Kim blev valgt til ordstyrer, Jesper blev valgt til referent.
Godkendelse af referat fra møde 25/9-2018

Godkendt. (Mødet 24/10 omfattede spil om Verdensmålene, hvorfra der ikke foreligger referat)
Godkendelse af dagsorden

Godkendt.
Listen over aktiviteter (jf. vedtægternes § 4 stk. 2) - blev rundsendt til godkendelse.
Næste møde(r):

15/1 2019 kl. 19 Fællesmøde i GIC (bestyrelsesmøde forinden)
Vedr. lokal natur og miljø i tekst og især billeder

Jesper fortalte og viste PowerPoint med fotos fra en stribe events siden sidst. Der var fotos fra
flere aktive og fra arrangementer foreningen har været involveret i.
 Æblepresning på Aldershvile Planteskole
 Fuglekassebyggeri i Bibliotekshaven
 Indvielse af Dyrups Æblelund
 Skoleprojektet Den Grønne Karavane
 Møde om verdensmål 15 i Nyt Europa
Jesper henledte opmærksomheden på en ny oversigt fra Fødevarestyrelsen om hvilke vilde
planter man kan spise eller skal holde sig fra. Listen er langtfra udtømmende, men rummer
nye informationer i forhold til andet oplyst på Internettet. Se listen her.
Bezzerwizzer spil om Verdensmålene

Spillet gik meget på de globale forhold, så der var udfordringer! En fornøjelig lille spillestund,
hvor deltagerne samtidigt lærte en del om den store verden.
Kort praktisk om julerierne 30/11 og 1/12

Der er stor erfaring på området, så blot det overordnede indhold af de to arrangementer
samt deltagere og tovholdere blev gennemgået:
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Fredag ved juletræstændingen:
Kirsten er tovholder. Øvrige aktive er Kim, Jens, Karen, Alex, Fina og Jesper
De aktive møder senest kl. 16.
Lørdag ved julestuen.
Karen er tovholder. Øvrige aktive er Alex og Fina
Dertil forventes følgende forbi en del af tiden: Ivan, Jens M. og Jesper.
De fleste materialer er allerede i grønt IDÉcenter. Tovholderne tjekker inden arrangementerne, at det nødvendige er på plads.
Nyt fra råd og udvalg

Kim refererede fra seneste møde i Grønt Råd. Det primære punkt på mødet var anvendelsen
af en ny bevilling på 1 mill. kr. om året til grøn omstilling. På Grønt Råds møde var der fælles
drøftelse og Kim havde fremført forslagene fra LA21 foreningens bestyrelse. Højest prioritet
havde en Verdensmålsguide i grønt IDÉcenter. Ønskerne blev noteret, udfaldet er endnu
uvist.
Fra anden side er der i 2019 planer om borgerinddragelse vedr. Kommunens ageren i
relation til Verdensmålene. Processen er imidlertid allerede langt, så spørgsmålet er i hvilket
omfang borgerønsker reelt kan imødekommes, men forhåbentlig vil det kunne betyde en
styrkelse af grønt IDÉcenter.
Vedr. punkt om budgetforhandlinger og træpolitik var intet nyt at
berette.
Nyt fra emnegrupperne m.v.

Fra gruppen Økohave og dyrehold fortalte Jens bl.a.:
 At der arbejdes på at få udført aluminiumsrammer til de to ”hønsefræsere” (mobile hønsegårde med hønsehus), der udlånes.
 At et hønsehyrdekursus planlægges til afholdelse i februar.
 At der er fastlagt datoer for endnu et kursus om Klimavenligt og økologisk havebrug. Det
bliver 2/4, 9/4, 23/4 og 30/4 – 2019 i Bibliografen i Bagsværd.
 At der er udsigt til en artikel om ”Slotshaven” i magasinet Isabellas.
Fra Biodiversitetsgruppen nævnte Jesper:
 At gruppen har afgivet høringssvar vedr. forslag til plejeplan for Høje Gladsaxe Park og
Gyngemosen. Det kan ses på LA21/grøn guide hjemmesiden.
 At der er ansøgt en ekstern pulje om midler til anskaffelse af lidt udstyr til høslæt, så
mindre skal lånes fremover.
 At gruppen har forespurgt Kommunen om mulighed for skiltning vedr. gyldenrisbekæmpelse i Radiomarken.
 At gruppen overvejer formidlingsindsatsen i 2019, men forinden skal have overblik vedr.
materiellet.
Fra Skolegruppen nævnte Jesper:
 At projektet Den Grønne Karavane har besøgt Stengård Skole. Det muliggjorde, at 154
elever fik ”hands-on” miljøundervisning af deres lærere i tre hele skoledage. Kirsten har
bl.a. været behjælpelig med plantefremavl m.m. til projektet.
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Nærmeste arrangementer udover Gladsaxedagen:

Jule-fuglefoder-arr. ved juletræstænd. (åbent for publikum kl. 17-20)
Julestue (julebukke, dekorationer etc.) (åbent for publikum kl. 12-16)
Fællesmøde i GIC kl. 19
Eventuelt:

Intet til dette punkt.

Fredag 30/11
Lørdag 1/12
Tirsdag 15/1-2019

