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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

tirsdag 26. februar 2019 
 

Til stede:  Kirsten, Alex, Kim, Signe, Ida, Benedicte, Karen, Carl Ejnar, Jens M., Fina, Lillian, 
Robert, Jane og Jesper.              Der var afbud fra Jens J., Johannes og Per V. 
 
Valg af ordstyrer og referent 
Benedicte blev valgt til ordstyrer, Jesper blev valgt til referent. 
Mødet blev indledt med en meget kort introduktionsrunde som følge af ny deltager (Signe). 
 
Godkendelse af referat fra møde 15/1-2019 
Godkendt.  
 
Godkendelse af dagsorden 
Godkendt.  
 
Næste møde(r): 
Tirsdag 26/3 kl. 19 er der fællesmøde i GIC (forinden er der bestyrelsesmøde). 
Torsdag 9/5 kl. 19 er der årsmøde i hovedbibliotekets Store Sal. 
NB! se også oversigten vedr. øvrige arrangementer på side 4. 
 
Træpolitikken 
En træpolitik er under udarbejdelse i kommunen. Med udgangspunkt i PowerPoints fra Det 
Grønne Råd orienterede Kim om hovedforløbet. 
Det gav en god diskussion med udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer. Der synes 
mange udfordringer på området – herunder begrænsninger i muligheder for forgrønnelse af 
Gladsaxe, f.eks. er vandledninger i rækkehusområder ”afgivet” for vedligeholdelse, men der 
var oplysning om, at det så til gengæld kunne betyde forbud mod plantning af træer i de 
berørte små forhaver. 
Der synes udsigt til at det primært bliver lokalplanerne, der kommer til at styre træbevarin-
gen. Da planprocessen tager tid er der derved risiko for fældning af træer indtil planer er 
vedtaget. 
På dette møde var der bl.a. drøftelse af hvordan skader på træer bedst kan forebygges i 
forbindelse med entreprenørarbejder.  
 
Desværre synes langtfra alle Agenda-foreningen pointer medtaget i oversigten (Power-
Pointen) fremvist på Grønt Råds møde, men forhåbentlig bliver de taget i betragtning endda 
og i seneste omtale af træpolitikken nævnes planer om øget dialog, hvilket foreningen sæt-
ter pris på.  
Træpolitikken skal politisk behandles i Trafik og Teknikudvalget 1. april. 
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Nyt fra Kommunen om Verdensmålene 
Kim og Jesper kom direkte fra møde om Verdensmålene – i regi af et besøg af Ingeniør-
foreningens Bæredygtighedskaravane.  
Det havde været interessant at høre mere om den måde kommunen har valgt at gribe Ver-
densmålene an på – og se at det har sat en række aktiviteter i gang i kommunen. 
Kommunaldirektør Bo Rasmussen havde først fortalt om baggrunden og arbejdet med Ver-
densmålene. Andre indlæg havde vist nogle konkrete tiltag på bæredygtighedsområdet der 
omfattede samarbejde med virksomhederne hvor miljøafdeling og erhvervssektionen arbej-
der sammen – og indsatsen fra børne- og kulturforvaltningen om at lære børn om bæredyg-
tighed. 
Kim havde slutteligt fortalt om indsatsen fra Lokal Agenda 21 i Gladsaxe – herunder om Ver-
densmålsberegneren. Det er håbet, at få byrådsmedlemmer til at gennemgå beregneren. 
 
Kommunen vil gerne i dialog med LA21 og bestyrelsesmedlemmer skal til møde om sagen 
12/3. 
 
En Ph.d. studerende undersøger forløbet med Verdensmålene for en række kommuner. Det 
gælder også Gladsaxe. 
Vedr. verdensmålsberegneren fandt Carl Ejnar det hensigtsmæssigt at formulere et projekt-
oplæg til en webmodel i håb om at kunne opnå fondsstøtte til at kunne udbrede benyttelsen 
af den. Der er kendskab til en række fonde, som kan tages i overvejelse. 
 

Om lokal natur og miljø + aktiviteter siden sidst  

Jesper viste billeder og fortalte. 

Denne gang var der hovedvægt på foreningens initiativer på det interne/praktiske. Kirsten, 

Carl Ejnar, Ivan og Jesper har været i gang med en større lager-indsats, som forventes at give 

bedre muligheder fremadrettet p.g.a. overskuelighed og plads.  
 
Som før havde Jesper samlet en række links til miljøemner, men tiden rakte ikke til nærmere 
gennemsyn. En del af titlerne på linkene antydede dog i hvilken retning informationen gik.    
 
Gladsaxedagen 
Indsamling af idéer: 
Der var opbakning til at lade biodiversiteten – især Verdensmål 15 – være et tema på Glad-
saxedagen i år. Derudover det generelle om Verdensmålene herunder beregneren. Det ville 
være super, hvis en web-baseret version kunne være på plads til den tid. 
 
Klima formodes andre at tage sig af, men biodiversitetsemnet er jo meget bredt og relaterer 
sig også til klima. Det kan f.eks. være i forbindelse med alternativer til brug af sphagnum og 
at holde mest muligt “haveaffald” i egen have. Om sidstnævnte henviste Jesper til en artikel 
om sagen i en af de landsdækkende aviser. 
 
Kirsten påtog sig tovholderrollen og følgende er foreløbig noteret som deltagere: Lillian, Jens 
M., Carl Ejnar, Kim, Kirsten, Jens, Alex, Karen og Jesper. 
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Søens Dag 
Jesper efterlyste ideer til nyskabelser af Naturudfordringen under Søens Dag. Enkelte af 
posterne fra sidste år skal fintrimmes, men det ville også være godt med lidt afveksling.  
Der var ikke umiddelbart idéer til fornyelse, men en nylig udarbejdet forbedret oversigt vedr. 
materiel kan måske give inspiration. 
 

Følgende har foreløbig meldt sig som deltagere i Søens Dag (der desværre igen falder sam-
men med Havens Dag, hvorved nogle er forhindrede i at bidrage): Ida, Jens M., Lillian, Carl 
Ejnar, Kim og Jesper. Hvem der kan påtage sig tovholderrollen er p.t. uvist og der er brug for 
mange flere aktive.  
 
Nyt fra råd og udvalg 
Kim orienterede om øvrigt fra Det Grønne Råd bl.a. om brug af puljemidler. 
 
Nyt fra emnegrupperne m.v. 
 

Biodiversitetsgruppen: 

 Der er kommet bedre overblik over udstyret, så der håbes på flere borgerrettede arran-
gementer i løbet af året.  

 Gyldenrisbekæmpelse: Planterne var godt presset tilbage i Radiomark-området sidste år, 
men indsatsen må naturligvis ikke forsømmes. Karen og Alex, der ofte besøger området 
blev opfordret til at holde godt øje med planternes fremvækst og rapportere tilbage.    
En fælles indsats er aftalt til 25. maj kl. 10 (det sædvanlige sted). 

 Benedicte har ansøgt og modtaget bevilling af midler til anskaffelse af mere udstyr til at 

fortsætte indsatsen i Høje Gladsaxeparken (og gerne andre steder).  Dette år foretages 

indsatsen samme sted som sidste år i Høje Gladsaxeparken den 22. juni kl. 10-13. Forelø-

big er følgende noteret som deltagere: Benedicte, Kirsten, Jens M. Fina, Karen, Jesper og 

evt. Kim 
 

En del blev gennemgået under ”Siden sidst”, men på tværs af grupperne kan nævnes følgen-
de, som Jesper spurgte ind til: 
 
Brug af Dyrups æblelund: Der er ingen planer fra LA21 om brug i foråret. Der var dog en ide 
om evt. at holde et møde udendørs på stedet. Ture kan evt. også udgå derfra. Til efteråret vil 
æblepresning være oplagt. 
 
Deltagelse i en indsats for Verdensmålene overfor butikslivet er der spurgt om aktive i for-
eningen vil være med til at støtte. Det er i Bagsværd i uge 11 (11-15/3). Det var der flere, der 
var interesserede i – alt afhængig af de nærmere retningslinjer/muligheder: Ida, Fina, Lillian, 
Alex, Karen, Jesper og evt. Kirsten.  Jesper giver besked videre – og retur til den interessere-
de. (Efterskrift: Indsatsen er droppet i denne omgang, men en indsats kan evt. komme på 
tale i maj måned).  
 
Energi-dag på hovedbiblioteket 1/6 er der også efterspørgsel efter foreningens indsats til. 
En del af emnerne kan Jesper antageligt stå for forarbejdet til (CO2 belastning, mekanismen i 
global opvarmning etc.), men der er flere emner, som aktive i foreningen evt. kan tage sig af: 
Miljørigtig mad/smagsprøver og lignende, elforbrug i hjemmet (især via IT-udstyr), evt. 
"Konsulenthjælp" vedr. forgrønnelse, el-cykler etc.: Følgende kan sandsynligvis deltage: Ida, 
Jens M., Carl Ejnar, Alex, Karen, Jesper og måske Fina.  
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Nærmeste arrangementer 

Indsats vedr. verdensmål i detailhandelen Bagsværd Uge 11 (11-15/3) 

(Møde i biodiversitetsgruppen) (19/3 kl. 19) 

Fællesmøde i GIC (forinden er der bestyrelsesmøde). Tirsdag 26/3 kl. 19 

Operation Ren Sø                          Lørdag 6/4 kl. 10-15 

Grøn Dag på genbrugsstationen. Turbinevej 10 Søndag 28/4 kl. 9-14 

ÅRSMØDE (Store sal) Torsdag 9/5 kl. 19 

Gyldenris-bekæmpelse i Radiomarken Lørdag 25/5 kl. 10 

Klima Dag på Hovedbiblioteket Lørdag 1/6 

Høslæt Høje Gladsaxe  Lørdag 22/6 kl. 10-15 

Gladsaxedagen Lørdag 24/8 

Søens Dag (Naturens Dag 2019) Søndag 8/9 

Havens Dag (Æblepresning: Aldershvile Planteskole) Søndag 8/9 

 
Eventuelt: 
Intet til dette punkt. 
 


