Referat fra fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe

Onsdag 2. oktober 2019 kl. 19.00
i Mødelokale 1, Gladsaxe Hovedbibliotek
Mødt: Kirsten, Helle, Per V., Jens M., Karen, Ivan, Lillian og Fina.
Afbud: Kim, Carl Ejnar, Jens J., Jesper, Ida, Emil, Karin, Benedicte, Maria og Alex.
Referat i henhold til udsendt dagsorden:
Valg af ordstyrer og referent: Per V. valgt til ordstyrer og Ivan til referent.
Referat fra sidste møde: Godkendt
Næste fællesmøde: 29. oktober kl. 19.00
Rettelse til udsendt dagsorden: Julearrangementerne afvikles henholdsvis den 29.
og 30. november.
Evaluering af Gladsaxedagen: generelt en rigtig god dag, hvor LA21 igen blev
besøgt af rigtigt mange mennesker. Kommentarer i øvrigt: Jens M., (Rododendronjord uden brug af sphagnum og udlevering af frø) kunne godt tænke sig, at der i stil
med Jens Juhl tidligere år blev muligt at udlevere hans herlige økologiske tomatsuppe.
Den blev efterlyst af flere og bør laves til næste år. Karen (fuglekasser) kunne også
godt have tænkt sig, at der var mulighed for lidt godt til ganen og manglede sin
gulerodskage og hyldeblomstdrik, selvom der var stor interesse for fugle og
fuglekasser. Vi undersøger om det er muligt til næste år at udvide standen med flere
økologiske smagsprøver.
Enkelte røster i forsamlingen mente også, at det var vigtigere med en økologisk profil
fremfor hvad man putter i munden, men generelt en særdeles god dag for foreningen.
Også med hensyn til aflevering af diverse grej til depotet efterfølgende.
Evaluering af Søens Dag: Et tilløbstykke år efter år og også i år. Per V. lagde ud
med det forslag, at man ikke burde have udfyldt alle poster, men som eksempel blot
skulle have udfyldt 4 ud af 6. Det ville give en roligere afvikling for de små poder og
deres forældre. Standen omkring Hvinanden var for svær og en for sjælden fugl til at
børnene kunne finde ud af det. Vi skal huske at blive i børneniveau. Fotoprojektet var
derimod en kæmpe succes og at alle fik præmier en rigtig god ide. Insektposten Krible Krable - og edderkoppehoppenettet savnedes og mange spurgte ind til hvorfor
vi ikke havde den med. Husk den til næste år. Postkortgruppen fik mange
forespørgsler fra ældre børn - læs voksne - om ikke også de måtte være med.
Selvfølgelig kan de det - Alt i alt er Søens dag en kæmpe succes og som Jens M.
udtrykte det: Jeg var ikke ledig et sekund og måtte stå til rådighed for besvarelse af
en masse spørgsmål om søens og dens tilstand fra masser af mennesker, store som
små.
Karin Salonin gjorde opmærksom på, at arrangementet på Planteskolen med
æblepresning den 7. – 8. september forløb samtidig med Søens dag. Det havde også
været en stor succes med masser af mennesker og roste især biblioteksbetjentene for

deres store indsats med hensyn til afhentning og aflevering af grejet til æblepresning.
Evaluering af arrangement i bibliotekshaven: Et flot arrangement hvor der blev
lavet 20 pindsvinebo og fuglekasser af 60 fremmødte mennesker. Godt gået på en
dag hvor regnen lurede, men først rigtigt kom frem efter det var afsluttet. Stor succes
og endnu en flot dag for LA21. De sidste rester af frø blev også uddelt til
interesserede. Forslag fra Karen om indkøb af halve paller tages op til næste år.
Ønske om bedre styr på indkøb af billetter i forhold til arrangementets lukketid og
resterende materialer.
Planlægning af julearrangementer 29/11 og 30/11: Vi besluttede at tage
punktet op på fællesmødet den 29. oktober og snakke indhold, men foreløbigt så
deltager følgende: Den 29. november fra 16.00 – 19.00: tovholder Kirsten og
Karen, Per V. og Fina. Den 30. november fra 10.00 – 14.00: tovholder Karen og
Alex, Fina, Helle og Ivan.
Dog blev vi enige om at holde pause med at lave julebukke, og der var et stort ønske
om at ”pejsen” var tændt.
Nyt fra råd og udvalg
Grønt Råd og møde den 16/9: Et af emnerne var affaldssortering med særlig
henblik på boligselskaber og især Høje Gladsaxe med de mange etager og skakter.
Stort problem at styre affald i skakterne, hvor beboerne ikke overholder de regler for
sortering af eks. Bio affald.
Hvordan får man synliggjort måderne at affaldssortere på overfor den enkelte beboer?
Flere var af den overbevisning at man burde lukke skakterne, men det er nu engang
lettere at gå 3 skridt til skakten, fremfor at skulle bære sit affald ned til gadeniveau
og aflevere det der.
På møde viste Knud Flensted desuden eksempler på naturpleje af skovområder
Repair-café og møde den 17/9: Udsat til næste møde, men Karen kunne fortælle
at den holdt til på Telefonfabrikken og datoerne for dens møder kunne læses i
Gladsaxe Bladet.
Rydning af Buddinge Batteri: Det er tanken at åbne området for lokalbefolkningen
således at man kan rekreere sig i de grønne områder. Punktet tages op næste gang
den 29.oktober.
Legeplads i Aldershvile Slotspark, møde 8/10, 16:30-18: Grønt Råd er inviteret
(Kirsten) og selvfølge4lig dem der bor i nærheden af den kommende legeplads.
Andet: Lillian udtrykte stor ros til Ramasjang på Søens dag – omtalt tidligere – og
opfordrede bestyrelsen til at give rosen videre til kommunen.
Nyt fra emnegrupperne
Grøn karavane: Kirsten fortalte at der havde været Grøn Karavane med stor succes
på Syvstjerneskolen i Værløse for 3-6 klasserne. Næste kommune er Allerød. Mere om
det senere.
International (Kim) – Udsættes til næste gang.
Andre: Der var ikke andre emnegrupper, der ønskede at berette om deres aktivitet.
Nye medlemmer – hvordan samler vi bedst op fra arrangementerne?

En vedvarende diskussion, hvor Ivan fortalte, at han indimellem ringer rundt efter de
lister som udarbejdes i forhold til eks. de Quizzer, der udleveres til vores forskellige
arrangementer. Her kan folk, foruden at løse quizzen, skrive sig på til modtagelse af
eks. Nyhedsbrevet, men også om de vil deltage aktivt til vores møder eller med et par
timer engang imellem til vores arrangementer. Der er enkelte der melder sig den vej,
men måske skulle vi engagere os mere i forhold til eks. Boligselskaberne og det
demokrati, der eksisterer der med deres afdelingsbestyrelser og opfordre til lokale
arrangementer med grønt indhold. Altså komme tættere på den enkelte borger hvor
de bor. Og så håbe på at enkelte efterfølgende vil deltage i LA21’ arbejde.
Punktet tages op løbende.
Eventuelt:
Løst og fast og især en længere beretning fra Per V. om hans indholdsrige
pensionisttilværelse. Utroligt.
Referent:
Ivan Klitte
03.10.2019

