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Referat af Årsmøde med generalforsamling
i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
torsdag 9. maj 2019
Årsmødet for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (forkortes i det efterfølgende til
”LA21”) blev afholdt i Gladsaxe Hovedbiblioteks store sal.
Årsmødet
Skuespillerne Maibritt Saerens og Sidsel Agensø fortryllede publikum med uddrag fra
klima-teaterforestillingen No Planet B (der spillede før under og efter Klimatopmødet
i Paris i 2015 og som efterfølgende har turneret rundt i hele landet).
Med uddrag fra No Planet B blev effektivt formidlet om at blive "rørt, ramt og rystet
af vores fælles globale fremtidsperspektiv – men også om at finde ind til hjertet midt i
processen."
Her skal ikke refereres mere fra den del af årsmødet - det skal opleves!
(Efterskrift: Forestillingen har haft stor betydning for både dramatiker Vivian Nielsen
bosat på Bornholm og for de to skuespillere Sidsel Agensø og Maibritt Saerens.
Trioen er i gang med en ny kort klimaforestillingen, som spiller på Svalegangen i Århus i 2020 som en del af et større projekt om FN’s Verdensmål).
Der var stof til megen eftertanke… og efter forestillingen/foredraget svarede skuespillerne tålmodigt på spørgsmål.
Fra selve generalforsamlingen
Ad. 1. Valg af dirigent og referent
Miljøudvalgsformand Tom Vang Knudsen havde tilbudt sig som dirigent og blev valgt
med akklamation. Tom Vang Knudsen sikrede sig bl.a., at formalia ved generalforsamlingen var overholdt: Indledningsvis blev konstateret, at årsmødet var lovligt indkaldt med hensyn til mange forskellige medier: Udsendte invitationer, invitationer på
mail, nyhedsmail fra guiden, anførsel på grøn guide hjemmesiden og annoncering i
lokalavisen etc.
Til referent blev valgt Jesper Larsen, kasserer i LA21 (og grøn guide).
Ad. 2. Alle aktive grupper giver en kort orientering om deres aktiviteter og ad
3. Den grønne guide og foreningens formand aflægger beretning.
Efter fælles ønske i foreningen blev de to nævnte punkter slået sammen.
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Den grønne guide Jesper Larsen orienterede først om de mere overordnede og principielle sider af sit virke med eksempler fra det forgangne år. Derefter fulgte omtale og
billeder vedr. gruppernes aktiviteter præsenteret af hver af gruppernes kontaktpersoner – efterfulgt af eksempler på tværgående fælles aktiviteter vist af guiden – og sluttelig et punkt om Verdensmålsberegneren ved programmøren bag.
Den grønne guide Jesper Larsen berettede og gav bl.a. eksempler inden for følgende
områder:


Besvarelse af henvendelser fra borgere



Arbejdet i grønt IDÉcenter



Miljøsamarbejde med mange parter



Hjemmeside for grøn guide og LA21 – ggglx.dk



Skriverier samt udarbejdelse af quizzer til diverse arrangementer



Foredrag og oplæg



Ekskursioner, møder og arrangementer



Administration og praktiske gøremål – herunder håndværk



Netværksarbejde, uddannelse og fagligt samarbejde



Eksempler på årshjul af aktiviteter

Derudover yder den grønne guide som borger i Gladsaxe en frivillig indsats i flere grupper
især Biodiversitetsgruppen og Ad hoc gruppen.
Mere kan læses i ”Beretningen for Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda
21 i Gladsaxe” for perioden 1. januar 2018 -31. december 2018. Beretningen kan ses
på grøn guide hjemmesiden (se "Om grøn guide") eller hentes i printet form i grønt
IDÉcenter.
Det kommende år forventes nogenlunde samme indsatsområder for guiden som for år
2018 (se venligst igen årsberetningen).
Guiden varetager naturligvis også en række administrative og praktiske opgaver, der
dels vedrører den løbende drift af grønt IDÉcenter og dels de miljøfrivillige i foreningen. Dertil kommer håndværksmæssig indsats vedr. udstyr til undervisning, udstillingsgenstande m.v. Guiden viste bl.a. billeder fra naturaktiviteter og af håndværk.
Gruppernes har afgivet skriftlige beretninger, der er at finde i årsberetningen på grøn
guide hjemmesiden (printede eksemplarer kan hentes i grønt IDÉcenter). Dette år var
gruppernes fremlæggelse primært i form af billeder hvis temaer kort skal nævnes i
det følgende:
Økohave og dyrehold (præsenteret af Jens Juhl)
Der blev vist billedeksempler på bl.a.:
 Smukke blandingskulturer i den økologiske have,
 Hønsehold samt om mobile hønsehuse, som gruppen udlåner.
 Indsats ved Gladsaxedagen.
 Formidlingsindsats i en kolonihaveforening.
 Formidling til flere grupper - herunder udenlandske besøgende i den økologiske
have i Smørmosen.
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Miljø i skolen (præsenteret af Kirsten Ilkjær)
Der blev vist billedeksempler på bl.a.:
 Oversigt vedr. besøgte skoler og eksempler på aktiviteter under skoleprojektet
Den Grønne Karavane.
 Indblik i de mange forberedelser inden projektet kan tilbydes skolerne.
 Eksempler på billeder fra en skole, der arbejder med Verdensmålene (i øvrigt
efter oplæg fra bl.a. et af gruppens medlemmer).
 Eksempel på et natur-arrangement i Høje Gladsaxeparken for en skoleklasse
(gruppen har tilbud til skolerne under Fritidslivet ind i skolen).
Biodiversitetsgruppen (præsenteret af Jesper Larsen)
Der blev vist billedeksempler på bl.a.:
 Naturovervågning i Gladsaxe samt mere specielle arter, som Gladsaxe stadig
rummer.
 Høje Gladsaxe Parken som gruppen har afgivet høringssvar vedr. plejeplan for.
 Natur-ekskursion i Gladsaxe og faglig opdatering vedr. Verdensmål 15.
 Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken og skiltning vedr. Sct. Hansorm.
 Høslæt i Høje Gladsaxeparken som en af gruppens aktive har etableret i partnerskab med kommunen.
LA21 International (præsenteret af Jesper Larsen i fravær af Kim Christiansen)
Der blev vist billedeksempler fra Kim Christiansen om bl.a.:
 OECD Global Forum on Responsible Business Conduct i Paris, 20-21 juni, 2018
(besøgt med tog...)
 Maribor, Slovakiet, 26 september, hvor der blev holdt oplæg om LA21 og SDG
til international konference: 13th International Scientific Conference SOCIAL
RESPONSIBILITY AND CURRENT CHALLENGES 2018: SOCIAL RESPONSIBILITY
AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SCIENCE, EDUCATION AND BUSINESS
 Building Green i Forum 31. oktober 2018 – stande med Verdensmål.
Æblepresning og vilde urter (ved Karen Salonin)
Der blev vist billedeksempler fra bl.a.:
 Støtte til borgernes presning af æbler ved tilbagevendende arrangement på Aldershvile Planteskole.
 Æblepresningsindsats ved indvielse af Dyrups Æblelund.
 Oplevelser og iagttagelser fra forskellige arrangementer.
Ad hoc gruppen (lejlighedsvise aktive) og samarbejde på tværs (præsenteret af
Jesper Larsen)
Der blev vist billedeksempler fra bl.a.:
 Vigtige praktiske indsatser fra gruppen.
 Samarbejde på tværs mellem frivillige i foreningen (både i og udenfor grupper)
under foreningens bidrag til:
o Søens Dag (omfattende fælles indsats med adskillige delposter).
o Grøn Dag på genbrugsstationen.
o Biblioteksarrangement om redekasser i bibliotekshaven.
o Julearrangementer.
o Gladsaxedagen (også en omfattende indsats) - herunder om Verdensmålsberegneren, der var i anvendelse på dagen.
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Det ledte over til en kort separat præsentation:
Verdensmålberegneren
Kort oplæg ved Carl Ejnar Nielsen, der fortalte om baggrunden for arbejdet med beregneren, om nogle af de mange hensyn, om ønsket om at få den udbredt til et større
publikum f.eks. som webbaseret løsning.
Formandens beretning
Formand Kim Christiansen var syg under dette møde, så næstformand Kirsten Ilkjær
og kasserer Jesper Larsen søgte på bedste vis at viderebringe formandens input i deres egne oplæg.
Ad. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget
Regnskabet for 2018 blev fremlagt og enkelte delposter omtalt nærmere. Kassereren
Jesper Larsen forklarede ganske kort, at driftsmidlerne både skal sikre guiden en vis
frihedsgrad og aktuelt udstrækkes til hele foreningens indsats for bæredygtighed.
Den manglende justering af driftsmidlerne begrænser guidens og foreningens mulighed for indsats.
Ad. 5. Indkomne forslag
Der var ikke fremsat noget forslag til afstemning.
Ad. 6. Valg til bestyrelsen
Der skulle vælges næstformand, kasserer og to menige medlemmer til bestyrelsen for
en 2-årig periode:
Næstformand Kirsten Ilkjær blev genvalgt uden modkandidat. Kasserer Jesper Larsen
blev genvalgt uden modkandidat og bestyrelsesmedlemmerne Jens Juhl og Ivan Klitte
blev genvalgt uden modkandidater.
Ad. 7. Valg af kritisk revisor
Hans Christian Kirketerp-Møller var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat.
Ad. 8. Eventuelt
Intet til dette punkt.

