
 

 

Fællesmøde 29. august 2019 

Lokal Agenda 21 I Gladsaxe 

1. Kim referent. Kirsten ordstyrer. 

2. Deltagere: Carl-Ejnar, Kim, Karen, Lillian, Alex, Kirsten, Emil 

3. Afbud: Per, Ivan, Jesper, Fina 

4. Jesper er sygemeldt. Kirsten er kontaktperson til Jesper og til Pia Vendelholt på kommunen. 

Karen afhenter selv æblepresser sammen med Aldershvile Planteskole.  

5. Evaluering af Gladsaxedagen (udsat til næste møde). Kim sørger for, at gevinst fra quiz afleveres 

til den udtrukne vinder. 

6. Planlægning af Søens Dag. Kirsten deltager ikke på dagen. Kend Søens Fisk udgår. Kirsten 

afklarer, om der er aftale på ”Insekter i området”. 

 Start/slut: Lillian 

 Fang selv en fisk: Jens M. (som også fortæller lidt om søens fisk) 

 Kreativ i naturen: Ida og Fina 

 Karakterarter: Benedicte 

 Insekter: Uafklaret 

 Foto m.m.: Jens 

 Runner og afløser: Per V. 

Kirsten kopierer oversigt og hjælper med at pakke på lageret og i GIC. Pakning torsdag 5. 

september kl. 10; Carl-Ejnar, Kirsten og Emil mødes på Dynamovej. Carl-Ejnar stiller bil til 

rådighed torsdag og søndag. Kirsten snakker med Ivan, som er tovholder på dagen. Vi mødes kl. 

10; alle har spist morgenmad hjemmefra. Kommunen sørger for frokost, som indtages, når 

posterne er klar. 

7. Planlægning af arrangement i Bibliotekshaven (fuglekasser og pindsvinebo) 28. september, 10-

13.30 

Ivan, Alex, Karen, Carl-Ejnar og Kirsten deltager. Kirsten og Ivan afklarer tovholderrolle og aftaler 

transport af træ m.m. med kommunen. Kirsten får adgang til Jespers PC og de nødvendige 

dokumenter. Der er paller til 3 pindsvinebo, som bliver efter ”først til mølle”. Carl Ejnar 

medbringer bukke og værktøj. Supplerende værktøj tages på Dynamovej. Deltagerne mødes kl. 

9. Faktaark om insekter og fuglekassers placering meget efterspurgte; sidstnævnte blev fundet 

på GIC. Kirsten tjekker op på insekterne.  

8. Øvrige punkter udsættes til næste møde, 2. oktober, hvor vi håber på større tilslutning. 

Rare hilsner 

Kim 


