
Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 1 af 5 16. september 2020 

 

 

 

 

 

Referat af Årsmøde med generalforsamling 

i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

tirsdag 15. september 2020 
 

 
Årsmødet for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe (forkortes i det efterfølgende til 

”LA21”) blev afholdt i Café Drop Inn i Telefonfabrikken – Gladsaxes kulturhus. 
 
Årsmødet 

 
Det var planen at indlede årsmødet med et oplæg af biolog Lene Madsen fra Gladsaxe 

kommune om Bagsværd Sø’s tilstand, men desværre havde Lene Madsen fået forfald. 
Der var dog heldigvis leveret en kort beskrivelse af den seneste udvikling i Bagsværd 
Sø’s tilstand, som blev læst op på mødet. Teksten følger herunder. 

 
Søen har det oplagt dårligere end tidligere, med mindre synlige undervandsplanter – 

vi har endnu ikke fået resultatet. 
 
Sigtdybden er historisk lav med bare 30 cm sigtdybde. 

Der har ikke været overløb, så det er ikke det, som er årsagen. Det kan være mindre 
vandudskiftning. 

Konklusionen fra SDU var, at der er meget sediment, som er i vandfasen og omsættes 
inden det når bunden. Derfor arbejder SDU nu videre med dette ved en specialestude-
rende, som afslutter juli 2021. 

For at blive klogere på hvordan sedimentet op hvirvles og dermed øget omsætning af 
næringsstoffer har vi overvejet tre muligheder: fisk, bådfart og vindens påvirkning. 

Med hensyn til bådfarten lavede vi sidste år en hurtig måling som viste, at påvirknin-
gen var meget kortvarig. Med hensyn til fisk, så undersøger MST i deres Novana over-
vågning ikke længere de store fisk som brasen. 

Vi kan derfor ikke sige noget om andelen af deres påvirkning. Vi kan derimod få en ide 
af vindens påvirkning, som noget tyder på er ret stor. 

Da SDU ikke har mulighed for at indrette deres prøvetagning, så den kan korreleres til 
vindforholdene, har vi sideløbende bedt Orbicon om at undersøge dette. Det sker ved 
at de tager prøver på dage med forskellige vindforhold og ser på resultatet af dette og 

resultaterne fra tidligere prøver. Vi har fået en ordning med SDU om at de analyserer 
prøverne, så Gladsaxe kan få undersøgelsen til et rimeligt beløb. Vi håber SDU vil 

analysere prøverne senest i november og Orbicon derefter vil lave analysen i decem-
ber, så vi har et resultat omkring årsskiftet.    
 

Grøn guide Jesper Larsen supplerede med lidt baggrundsviden om årsagen til søens 
nuværende tilstand. 
 

Der var spørgsmål og diskussion. 

Der blev henvist til Grønt Råds behandling vedr. Søens tilstand – et emne, der forven-
tes igen at komme på dagsordenen.   
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En af deltagerne gav udtryk for at kommunen passende kunne benytte en del af den 
store finansielle reserve til at få ordnet søen i stedet for på de mange byggeprojekter. 

Dette budskab blev andre opfordret til at bringe videre til kommunen. 
Fra anden side blev konstateret, at anlægsloftet for kommunerne netop er suspende-

ret i år, så det kan heller ikke bremse at bruge midler på søen dette år. 
 
Ændret rækkefølge m.v. 

Formanden foreslog at ændre rækkefølgen en smule i dagens program, så korte op-
læg om henholdsvis Verdensmålene og foreningens arbejde med en Verdensmålbe-

regner – blev afholdt efter den formelle del af generalforsamlingen. Det blev vedtaget.  
 

Det skal i øvrigt nævnes, at næstformanden Kirsten Ilkjær var forhindret i at deltage i 
dette møde p.g.a. nødvendig hjælp til sygdomsramt familie og nærmeste. 

 
Fra selve generalforsamlingen 

 
Ad. 1. Valg af dirigent og referent 
 

Miljøudvalgsformand Tom Vang Knudsen havde tilbudt sig som dirigent, men havde 

for en sikkerheds skyld valgt at melde fra p.g.a. nylig kontakt til en covid-19 smittet. 
I stedet tilbød formanden Kim Christiansen at påtage sig opgaven som dirigent og ef-
ter at være valgt blev bl.a. sikret, at formalia ved generalforsamlingen var overholdt: 

Indledningsvis blev konstateret, at årsmødet var lovligt indkaldt med hensyn til flere 
forskellige medier herunder nyhedsmail fra guiden, anførsel på grøn guide hjemmesi-

den, anførsel i kalenderen på Kultunaut og to gange annoncering i lokalavisen.  
 

På grund af Corona-situationen har det været nødvendigt at udsætte årsmødet for 
Lokal Agenda 21 - som for så mange andre foreninger. Det er altså en force majeure 

situation, og årsmødet er afholdt så tæt på det oprindelige tidspunkt som muligt, og 
må derfor betegnes som lovligt afholdt. 
 

Til referent blev valgt Jesper Larsen, kasserer i LA21 (og grøn guide). 

 
Ad. 2. Alle aktive grupper giver en kort orientering om deres aktiviteter  
 

Gruppernes har afgivet skriftlige beretninger, der er at finde i årsberetningen på grøn 

guide hjemmesiden (printede eksemplarer kan hentes i grønt IDÉcenter). Gruppernes 
korte fremlæggelse ved hver af gruppernes kontaktpersoner blev ledsaget af billeder. 

Derefter viste guiden eksempler på tværgående fælles aktiviteter. 
 
Økohave og dyrehold (præsenteret af Jens Juhl) 

Der blev vist billedeksempler på: 
• Smukke blandingskulturer i den økologiske have,  

• Hønsehold samt om mobile hønsehuse, som gruppen udlåner.  
• Biodiversitet i haven – et emne som er tema i en ny bog til januar fra Jens Juhl 

og Sølva Falgren. 

• Indsats ved Havekursus. 
 

Miljø i skolen (præsenteret af Jesper Larsen som suppleant for Kirsten Ilkjær) 
Der blev vist billedeksempler på: 

• Oversigt vedr. besøgte skoler og eksempler på aktiviteter under skoleprojektet 

Den Grønne Karavane (der nu er ophørt efter mange års virke). 
• Eksempler på billeder fra en skole, der arbejder med Verdensmålene – ikke 

mindst om klimaet.  
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Biodiversitetsgruppen (præsenteret af Jesper Larsen) 

Der blev vist billedeksempler på bl.a.: 
• Bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken. 

• Skiltning vedr. Sct. Hansorm som eksempel på indsats for enkelt art. 
• Høslæt i Høje Gladsaxeparken som en af gruppens aktive har etableret i part-

nerskab med kommunen.    

 
LA21 International (præsenteret af Kim Christiansen) 

Der blev vist billedeksempler på bl.a.: 
• Verdensmålsberegneren i anvendelse overfor borgere. 
• Konference vedr. Verdensmålene. 

• Oplæg og erfarings-indsamling internationalt. 
 

Æblepresning og vilde urter (ved Karen Salonin) 
Der blev vist billedeksempler fra bl.a.: 

• Støtte til borgernes presning af æbler ved tilbagevendende arrangement på Al-

dershvile Planteskole. 
 

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 - Klimadag. 
o Biblioteksarrangement om redekasser i bibliotekshaven. 

o Julearrangementer. 
o Gladsaxedagen (en omfattende indsats). 

 
ad 3. Den grønne guide og foreningens formand aflægger beretning. 
 

Den grønne guide Jesper Larsen orienterede først om de mere overordnede og princi-
pielle sider af sit virke med eksempler fra det forgangne år. Der var 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 2019 -31. december 2019. Beretningen kan ses 

https://ggglx.dk/
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på grøn guide hjemmesiden (se "Om grøn guide") eller hentes i printet form i grønt 
IDÉcenter. 
 

For året 2020 var forventet nogenlunde samme indsatsområder for guiden som for år 
2019 - se venligst igen årsberetningen, men corona-situationen byder på en del  

ændringer… 
 

Guiden varetager naturligvis også en række administrative og praktiske opgaver, der 
dels vedrører den løbende drift af grønt IDÉcenter og dels de miljøfrivillige i forenin-

gen. Dertil kommer håndværksmæssig indsats vedr. udstyr til formidling m.v. 
 

Formand Kim Christiansen aflagde beretning:  
 

Formandens beretning blev i et vist omfang dækket ved guidens oplæg, men blev 
suppleret med formandens input undervejs i aftenens program. 

 
Ad. 4. Fremlæggelse af regnskab og budget 
 

Regnskabet for 2019 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 mulig-

hed for indsats. 

 
Ad. 5. Indkomne forslag 
 

Der var ikke fremsat noget forslag til afstemning. 

 
Ad. 6. Valg til bestyrelsen 
 

Der skulle vælges formand og to menige medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig pe-
riode:  

Formand Kim Christiansen blev genvalgt uden modkandidat. Maria Dirchsen er ikke 
længere i bestyrelsen, men til den ledige plads opstillede Per Vandrup. Derudover var 

Carl Ejnar Nielsen på genvalg. Per Vandrup og Carl Ejnar Nielsen blev valgt uden 
modkandidater. 

 
Ad. 7. Valg af kritisk revisor 
 

Hans Christian Kirketerp-Møller var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat.  
 

Korte oplæg 
 

På dette tidspunkt i programmet leverede Kim Christiansen og Carl Ejnar Nielsen to 
korte oplæg om henholdsvis den seneste udvikling vedr. Verdensmålene og forenin-
gens arbejde med en Verdensmålsberegner. Sammen med oplysningerne om Bags-

værd Sø er kravet til årsmødets indhold af oplæg om bæredygtighed i bred forstand 
derved opfyldt. 

 
Verdensmålene: 

Kim Christiansen orienterede kort om baggrunden for Verdensmålene, der dækker 
perioden 2015 til 2030. På den første tredjedel af tiden (2015-2020) er der endnu ik-
ke gjort ret meget, så der er ekstra meget at få styr på i den resterende tid. 



Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe Side 5 af 5 16. september 2020 

 

Danmark Statistik skal forsøge at følge med i indikatorerne for Danmark i det omfang 
de kan. Det blev nævnt, at der pr. 1/9 er 197 nye indikatorer/målepunkter for Dan-

mark, hvoraf der måske er solide data for ca. 100.  
 

Blandt det samlede antal indikatorer udvikler ca. 100 sig direkte i den forkerte retning 

(forværring af tilstanden)!  
 

Efterskrift: Kim Christiansen har efterfølgende bidraget med følgende links og oplys-

ninger: 

Danmarks Statistik følger udviklingen I Danmark på FN’s verdensmål her: 
https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg 

Danmarks Statistik følger også udviklingen på de supplerende målepunkter, som blev 
udpeget i projektet Vores Mål: 
https://www.dst.dk/da/Statistik/Sdg/aktiviteter/danske-maalepunkter 

Pressemeddelelsen fra offentliggørelsen kan ses her: 
https://www.dst.dk/da/presse/Pressemeddelelser/2020/2020-09-01-fns-

verdensmaal-bliver-danske 

Det er ikke alle FN indikatorer eller supplerende målepunkter, som der er danske data 
på, men der arbejdes på sagen. 

Altinget m.fl. holder verdensmålsuge: https://www.altinget.dk/artikel/her-er-
navnene-se-programmet-for-verdensmaalsugen-i-altingets-gaard 

 

En officiel dansk oversættelse af alle målene, delmålene og indikatorer findes på den-
ne side. https://um.dk/da/danida/strategi%20og%20prioriteter/verdensmaal/ 
 

Verdensmålsberegneren: 
 

Carl Ejnar Nielsen fortalte om den seneste indsats for at få gjort Verdensmåleberegne-

ren tilgængelig for flere som en webbaseret version, der kan benyttes af borgere ale-
ne uden assistance. Arbejdet er nået langt og Carl Ejnar kunne vise hvordan en del af 
den endelige brugergrænseflade formodentlig kommer til at se ud. 
 

Carl Ejnar orienterede om, at data vedr. beregneren i fremtiden måske også kan bru-
ges til at se forskellige befolkningsgruppers relation til Verdensmålene. 
 

Der var spørgsmål fra publikum om det ikke drejede sig om handlinger. Både Carl Ej-
nar og formand Kim Christiansen oplyste, at Verdensmålberegneren i høj grad er 
handlingsorienteret, det er jo netop spørgsmål vedr. brugerens handlinger, der benyt-

tes til at se, hvordan man støtter op om Verdensmålene – og ikke mindst, hvor man 
kan gøre det bedre. Det har været et fælles ønske i LA21 at beregneren netop skal 

være handlingsorienteret. Måske kan det digitale medie skræmme nogen, men når 
Verdensmålsberegneren er færdig, så kan man om nødvendigt få instruktion hos den 
grønne guide og måske ligeledes ved besøg i hjemmet, hvis man kan samle en gruppe 

på 8-10 personer. 
 

Ad. 8. Eventuelt 
Der var bl.a. drøftelse af konkrete forbrugervalg og vanskeligheder derved: Genbrugs-

tøj, økologisk tøj etc. 
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