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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
torsdag 23. maj 2019
Til stede: Emil, Karin, Ivan, Carl Ejnar, Karen, Helle, Benedicte, Ida, Jens J., Kirsten, Signe,

Johannes, Alex og Jesper. Der var afbud fra Per V., Fina, Lillian, Jens M. og Maria.
Valg af ordstyrer og referent

Ivan blev valgt til ordstyrer, Jesper blev valgt til referent.
Godkendelse af referat fra møde 24/4-2019

Godkendt
Godkendelse af dagsorden

Godkendt
Næste møde(r):

Torsdag 8/8 kl. 19 er der fællesmøde i GIC (og forinden bestyrelsesmøde)
NB! se også oversigten vedr. øvrige arrangementer på side 4.
Evaluering af årsmødet i foreningen

Skuespillerne gjorde en flot indsats og gav meget stof til eftertanke.
Der var bred enighed om fremadrettet at benytte den nye form for fremlæggelse på årsmødet hvor guidens og gruppernes fremlæggelse slås sammen og ledsages af billeder.
Punkter fra Grønt Råds møde

Jesper fortalte og/eller viste illustrationer vedr. letbanen, Jernalderbyen, evt. arrangement
med bilfri Søborg Hovedgade etc.
 Letbanen bliver i Gladsaxe anlagt i lighed med en jernbane dvs. ballasteret modsat f.eks. i
Lyngby, hvor det bliver et græsbelagt trace. Der forsøges at forgrønne banen mest muligt, men manglende kommunalt ejerforhold over nærliggende områder i kryds etc. vanskeliggør opgaven. Planskitser af konkrete kendte forløb blev fremvist, Ved rundkørslen i
Buddinge er der f.eks. udsigt til ret betydelige ændringer.
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I Fedtmosen ligger et enkelt langhus tilbage som det sidste af tre bygninger kendt som
jernalderbyen. Den store tilflytning til kommunen fordrer flere børneinstitutioner og der
er planer om anlæg af en sådan i området. Dette vakte ikke begejstring i Grønt Råd.
Fra kommunalt hold har der været overvejelser om at etablere et éndagsarrangement
med lukning af en del af Søborg Hovedgade så byrummet kan benyttes på en anden
måde med fokus på miljø. LA21 var interesseret i at deltage, men måske bliver arrangementet først en realitet til næste forår.
En repaircafé søges etableret i Gladsaxe under hovedbibliotekets Klima Dag 1/6. En repaircafé er et sted, hvor man kan få hjælp til, hvordan man selv kan reparere sine ting.

Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken 25/5

Planterne er så langt tilbage i udvikling, at indsatsen med fordel kan udsættes til senere på
året. Den planlagte indsats er derfor aflyst. Carl Ejnar indkalder, når en indsats er relevant.
Klima Dag på hovedbiblioteket 1/6

Jesper orienterede om hovedpunkterne fra arrangementet, hvoraf en betydelig del effektueres af LA21. Der er mange forskellige aktiviteter og der fordres bl.a. en del transport og forarbejde. Karen eller Alex henter og bringer Jens Juhl og smagsprøver. Det tunge materiel
hentes fra lageret med 3 x 34.
De aktive medvirkende møder kl. 9. Arrangementet har åbent fra kl. 10.30-13.30.
Deltagerskaren blev øget på mødet og omfatter nu: Ida, Jens M., Jens J., Carl Ejnar, Alex,
Karen, Johannes, Signe, Karin og Jesper.
De aktive mailes nærmere oversigt og Jesper indkalder til møde, hvis det skønnes nødvendigt.
Stand om Verdensmålene under Gladsaxe Loves Culture i Telefonfabrikken 8/6.

Ivan fortalte om arrangementet, hvortil der forventes 35-40 etniske grupper.
Der foreligger nu en plan for LA21 standen og der er udarbejdet quiz-spørgsmål på både
dansk og engelsk.
Ivan og Jesper holder koordineringsmøde 3/6.
Høslæt i Høje Gladsaxeparken 22/6

Benedicte orienterede om det seneste vedr. arrangementet. Detaljerne er ved at være på
plads.
Deltagere bedes tilmelde sig direkte til Benedicte.
Gladsaxe Dagen 24/8 - stand om især Verdensmål 15.

Forslag til standen er skitseret i referatet fra tidligere møde. På dette møde kunne fremlæg-
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ges en mere detaljeret plan af Kirsten og Jesper. Der var fuld opbakning til forløbet.
Kirsten indkalder de deltagende til et forberedende møde.
Den seneste tids fokus på biodiversitet har gjort temaet endnu mere aktuelt!
Carl Ejnar og Jesper nævnte nye oplysninger om biodiversitetens tilstand ifølge rapporter fra
IPBES (The Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services) etableret i FN regi i 2012. Det er som forventet Ikke just opmuntrende læsning:
Måske kan en af konklusionerne forenklet og sagt på dansk udtrykkes således:
Målet om at bevare naturen, samtidig med at den bruges bæredygtigt, kan ikke nås med de
nuværende tiltag. Det er også umuligt at nå målene for 2030 og fremover uden
fundamentale og altomfattende ændringer, som reorganiserer økonomiske, sociale, politiske
og teknologiske forhold - og det er mere end bare et paradigmeskift!
Læs selv mere inkl. ovennævnte i IPBES udgivelsen: Summary for policymakers of the global
assessment report on biodiversity and ecosystem services – unedited advance version
–
der findes på https://www.ipbes.net
Forslag til sommerekskursion

Der blev besluttet en grill-aften. Der satses på et arrangement ved tyrolerhuset i Radiomarken lørdag 6. juli fra kl. 15
Om lokal natur og miljø + aktiviteter siden sidst

Jesper viste fotos (egne og fra Kirsten og Alex). Der var omtale og fotos vedr.:
Foreningens årsmøde, Grøn Dag på genbrugsstationen, FAGlitt arrangement på Hovedbiblioteket, indvielsen af LAR-projekt, indvielse af nyindrettet Søborg Torv, får og gyldenris på Radiomarken, arbejde med ”hønsefræsere”.

Nyt fra råd og udvalg

Intet aktuelt, men en opfordring til at holde sig orienteret ved (gratis) at abonnere på dagsordener og referater fra kommunens politiske udvalg (se mere på kommunens hjemmeside).
Flere øjne på relevante områder vil styrke foreningen.
Nyt fra emnegrupperne m.v.

Gruppen Miljø i skolen
Jesper nævnte:


Skoleprojektet Den Grønne Karavane besøger Vadgård Skole i år.

Gruppen dyrehold og økohave
Jens omtalte nogle af de mange aktiviteter.


At der dette år i vid udstrækning var deltagelse af kolonihavefolket i havekurset.
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At færdiggørelse af de nye ”hønsefræsere” skrider hastigt fremad.



At Jens og Sølva arbejder på opdatering af deres bog om hønsehold og i den forbindelse
har taget billeder af mange interessante hønsehold.

Biodiversitetsgruppen
Carl Ejnar og Jesper nævnte:


At den internationale vurdering af biodiversiteten kalder på en omfattende og hurtig
indsats mere end nogensinde før – se venligt ovenfor.



At årets lokale bekæmpelse af gyldenris fortsat er relevant, men senere på året.



At der opdateres lidt vedr. beskrivelser og afmærkninger af kommunens Svalerute.



At der afmærkes vedr. Sct. Hansorm – billerne i Smørmosen.

Nærmeste arrangementer

Klima Dag på Hovedbiblioteket

Lørdag 1/6 kl. 10.30-13.30

LA21 stand på Telefonfabrikken under Gladsaxe Loves Culture

Lørdag 8/6 kl. 10-16

Høslæt Høje Gladsaxe (tilmelding til Benedicte)

Lørdag 22/6 kl. 10-15

Hygge-grill-arrangement ved Klub 144 i Radiomarken

Lørdag 6/7 kl. 15

Fællesmøde (bestyrelsesmøde forinden)

Torsdag 8/8 kl. 19

Gladsaxedagen

Lørdag 24/8

Havens Dag (Æblepresning: Aldershvile Planteskole)

Lørdag 7/9 og søndag 8/9

Søens Dag (Naturens Dag 2019)

Søndag 8/9

Eventuelt:
Intet til dette punkt.

