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Referat fra fællesmøde i Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

 
Torsdag 5. december 2019 kl. 19.00  

i GIC, Gladsaxe Hovedbibliotek 

 
 

• Evaluering af julearrangementer  

Der manglede frivillige om fredagen, så nogle få måtte lave forarbejdet og 

svare på spørgsmåle. Der var god stemning, og deltagerne var tilfredse. Der 
var omkring 20 deltagere om lørdagen, og der blev lavet en stribe dekoratio-

ner og postkort. Igen kunne der godt være flere frivillige. Er der basis for ar-
rangement både fredag og lørdag? Vi forventer, at folk møder op, hvis de har 
meldt sig – eller melder afbud til tovholder.  

• Samarbejde med kommunen i 2020 – arrangementer og GIC 

o Hønsehyrdekursus (Jens) – 2 timers arrangement med deltagere fra venteli-

sten, tidligere lånere og andre. Jens har allerede fået forespørgsler. Jens afta-

ler nærmere med Jesper om det praktiske. Kurset afholdes i GIC.  

o Grøn dag på Genbrugsstationen (Jens) – samme procedure som de foregå-

ende år, hvor vi har en stand på kommunens arrangement. 

o Udstilling på biblioteket om tekstiler - 16. maj (Kirsten) – blev gennemført 

i 2019 og gentages. 

o Høslet med le i Høje Gladsaxe (Benedicte) – gentagelse fra de foregående 

år. Datoen er ikke fastlagt, men det bliver i juni. Benedicte planlægger sam-

men med Ayla og Frederik fra kommunen. Der kom over 20 nye plantearter ef-

ter en le-slåning. Eller måske var det kun 8 – fra 20 til 28. 

o Gyldenris i Radiomarken (Carl Ejnar) – der indkaldes i juni. Benedicte har 

set mange gyldenris ved Hareskovmotorvejen.  

o Sommerferieaktiviteter (Jesper og Ivan) – 1 uge for 8-10 årige, der tilmel-

der sig via opslag i Gladsaxe-Bladet. Ivan er meget glad for at deltage. 

o Gladsaxedag (Kirsten) – vi skal vælge et eller flere verdensmål som tema. Vi 

aftaler nærmere med kommunen. Dato forventes at være 29 august. 

o Søens Dag og æblepressedag (Ivan og Karen) – naturens dag den 12 sep-

tember. 

o Fuglekasser og pindsvinebo i Bibliotekshaven (Carl Ejnar) – bibliotektet 

kommer med dato. 

o Julearrangementer (Kirsten og Karen) – forventes gennemført 27 og 28 no-

vember. Der er materialer på lager.  
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• Nyt fra råd og udvalg 

o Grønt Råd 14/11 (Kim og Kirsten) – Kim resumerede; rådets referat 
kan ses på kommunens hjemmeside 

o Repair-café 25/11 (Karen) - udsat 

o Hvad gør vi med affaldet i Gladsaxe? 25/11 (Lillian, Karen og Kim) – 
Kim fortalte om de to oplæg fra Michael Søgaard Jørgensen fra AAU i 

Sydhavn om repair og cirkulær økonomi og Trine Henriksen om affalds-
håndtering i Gladsaxe. Kim har et notat, som kan deles. Kim fortalte 
om den kommende affalds- og forebyggelsesplan, som Miljø- og Føde-

vareministeriet har under udarbejdelse. De forventer mere ensartede 
ordninger for kommunener, så der ikke kommer så mange forskellige 

ordninger. 

o Andet – ingen havde noget at berette 

• Nyt fra emnegrupperne 

Carl-Ejnar: Biodiversitetsgruppen har bestilt et mikroskop med kamera, som 
bl.a. kan bruges til Søens Dag.  

Jens: Havekursus gennemføres i marts og april 2020 i Bibliografen. Hønsefræ-
serne er lettere at flytte – det fungerer fint. Hønsene skal ikke i ”vinterhi” me-
re; folk på ventelisten må tage hønsene, når de er ledige. 

Kirsten: Grøn Karavane gennemført på Vadgård Skole for sidste gang. Det gik 
rigtig godt. Udstyret fordeles mellem guiderne efter gensidig aftale. Karava-

nen har kørt siden 2001.  

• Årsmøde 2020 – Kim prøver at få en oplægsholder fra Natur og Ungdom. 
2020 er biodiversitetsår, så et alternativ kunne være en vidensperson på om-

rådet. 

• Bestyrelsen fordeler ordstyrer og referent 

• Til stede: Benedicte, Kim, Kirsten, Jesper, Lillian, Ivan, Jens M, Jens J, Carl 
Ejnar 

• Afbud: Karen, Alex, Emil, Per, Maria, Fina 

• Referat fra sidste møde – evt. opfølgning 

• Næste møde(r): Tirsdag den 28. januar 2020, kl. 19 på GIC 

EVENTUELT 

Der var ikke noget til aktuelt udover glædelig jul og godt nytår til alle! 

 


