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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

torsdag 15. oktober 2020 

 

Til stede:  Alex, Emil, Jens J., Karen, Ivan, Per, Kirsten, Jens M., Carl Ejnar, Kim, Signe, Fina, 

Lillian og Jesper.    Der var afbud fra Benedicte.  
 

Corona-hensyn ved dette møde var taget i form af bl.a. afspritning af bordflader og stolerygge 
før og efter mødet, special bordopstilling med langt mellem parterne, et loft på 12 deltagere i 
mødedelen, opfordring til afspritning af hænder - og ingen småkager med risiko for smitte via 
fingre. Desuden var et vindue åbent for at sikre luftfornyelse. På grund af fremmødet måtte 
ekstra bord anbringes i forkontoret.  
 

Valg af ordstyrer og referent 
Carl Ejnar blev valgt som ordstyrer, Jesper som referent. 
 

Godkendelse af referat fra møde 20/8-2020 
Godkendt. 
 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

Næste møde(r): 
Torsdag 19/11 kl. 19. NB AFLYST p.g.a. nye coronaregler. 
 

Ved mødet 15/10 trak det forudgående bestyrelsesmøde ud. I den forbindelse anmodes 
venligst om ikke at forstyrre, hvis man møder frem i meget god tid før fællesmødet. I stedet 
vil det være en stor hjælp, hvis nogen vil koge vand til kaffe. Vand kan stilles parat. Vil du 
give en hånd, så kontakt referenten. 
 

Plastdilemmaspil: 
https://plast.dk/2020/08/dilemmaspil-inviterer-til-en-realistisk-debat-om-plast/ 

Kim styrede gennemgangen af plastdilemmaspillet og hvert svar gav anledning til refleksion 
over præmisser og rimelighed blandt deltagerne - i sammenligning af bagvedliggende data. 
På flere områder, så Kim problemer i sammenligningerne eller konklusionerne. 
 

Et eksempel var sammenligning af plastposer og stof-”muleposer”: Der bruges åbenbart nye 
data for plast og gamle data for bomuld, der sammenlignes ikke samme antal poser (men 
korrigeret vedr. bæreevne) og ozon-effekter vægter meget skævt (udfordringen ved 
bomuldsproduktionen til ”muleposer” er primært vandforbrug og pesticider).  
Kim vurderer, at en ”mulepose” er mere miljøvenlig en end plastpose efter ca. 20 ganges 
brug.  Det er altså en god ide at bruge egen emballage i størst muligt omfang. 

 

https://plast.dk/2020/08/dilemmaspil-inviterer-til-en-realistisk-debat-om-plast/
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Vinduers holdbarhed: Igen afhænger resultatet af hvad der sammenlignes. Som Jens J. 
nævnte, så fik Rosenborg Slot (opført 1606-34) udskiftet de originale vinduer i 1982… 
Trævinduer er ikke bare trævinduer – nogen holder meget længe - ligesom træbeskyttelsen 
er meget vigtig. 
 

Generelt blev der opfordret til at være sundt skeptisk og vurdere hvem der kan have interesse 
i at fremme bestemte synspunkter. For at kunne sammenligne skal mange forudsætninger 
kendes, og der skal selvsagt bruges sammenlignelige data fra troværdige kilder. 
 

Efter gennemgangen har mødedeltagerne nu et mere nuanceret syn på, hvad der er bedst 
for miljøet og hvad der giver mening at sammenligne. 
 

Nyt fra råd og udvalg m.m. 
Kim omtalte den nye Strategi for Grøn Omstilling, der er under udarbejdelse og de temaer 
og indsatsområder den berører: Transport, energi og cirkulær økonomi. 
På hvert af områderne var der som forslag til byrådspolitikerne udarbejdet en række 
indsatskort over mulige initiativer. De blev nærmere drøftet. 
 

Under Grøn Råds møde havde der været diskussion i mindre grupper om at prioritere de 
indsatser, som Det Grønne Råd mener er de vigtigste vedr. den grønne omstilling i Gladsaxe. 
Det var ligeledes drøftet på hvilke områder Det Grønne Råd og foreningerne kan bidrage 
med at omsætte strategien til handling. 
 

På mødet var også fremlagt tanker om formidling til private om grønne værdier og deres 
betydning. Materiale vil blive udarbejdet. Rådets medlemmer er bl.a. rådspurgt vedr. ideer 
til indhold, form og distribution. Materialet skal bl.a. spille sammen med træpolitikken og 
projekt Vild med vilje. 
 

Evaluering årsmødet 
Der var generel enighed om at det var et udmærket møde. 
I betragtning af Corona-situationen blev fremmødet også vurderet som tilfredsstillende – og 
omfattede endda besøg af to byråds-politikere i en del af tiden. 
 

Det gav dog nok en gang anledning til overvejelser over, hvordan vi får flere med til 
årsmøderne, så kendskab til foreningens virke kan udbredes: 
 

Jens J. advokerede for at byde på meget nære, konkrete emner. 
 

Kim efterlyste idéer til andre måder at holde årsmøderne på. Kan de f.eks. holdes i naturen?  
Kan andre/flere frivillige inddrages i at arrangere? Flere kendte oplægsholdere? Bespisning? 
 

Fra deltagerne var der flere idéer til det mere specielle… fra at arrangere mesterskab i 
affaldssortering og til et eksempel fra udlandet på aflæggelse af årsberetning i sang! 
Der grubles videre. 
 

Kendte arrangementer resten af året – og meget gerne idéer til nye! 
Det forventes ikke at Kommunen afholder juletræsarrangementet p.g.a. corona. Derved er 
det ikke relevant med et LA21 arrangement i grønt IDÉcenter – hvilket også ville være 
vanskeligt at administrere p.g.a. begrænset adgang som følge af corona. De traditionelle 
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julearrangementer med åbent under juletræstændingen – samt julestue dagen efter - må 
derfor betragtes som umulige at gennemføre i år. 
 

Carl Ejnar efterlyste muligheder for andre tiltag til fremtidigt brug:  
Til inspiration nævnte Kim erfaringer med forskellige former for julemarkeder fra tidligere. I 
en corona-situation vil der dog utvivlsomt være begrænsninger. Vedr. eksterne udbydere af 
varer tillod Jesper sig at nævne de tidligere vanskeligheder med at få udbydere til at deltage i 
et nyt initiativ i Gladsaxe, når de har tradition og kundegrundlag andre steder. 
 

Karen nævnte det vigtige i at hilse de mange hidtidige brugere af LA21-juleaktiviteterne og 
beklage aflysningerne, men ønske god jul. Både hjemmeside (forside nederst), nyhedsmail 
og Facebook vil være relevant. Det må vi huske. 
 

Nyt fra emnegrupperne. 
 

Fra gruppen Økohave og dyrehold nævnte Jens J. at det har været en rimelig aktiv sommer 
med fuldt besatte arrangementer i den økologiske have. I disse tider er interessen for 
havearbejde stort. 
Vedr. udlånet af mobile hønsehuse med høns, har det været vanskeligt at tilbyde det 
ønskede, da producenter åbenbart har vurderet forkert, men mange har villet have kyllinger. 
 

Fra Biodiversitetsgruppen nævnte Jesper møde med kommunen for informationsudveksling 
og afklaring af samarbejdsmuligheder etc.  Gruppens medlemmer har fået referat derfra. 
 

Fra gruppen æblepresning og vilde planter nævnte Karen et velbesøgt arrangement på 
Aldershvile Planteskole, hvor der også blev konstateret, at salget af æbletræer og planter til 
den vilde natur er betydeligt. 
 

[Efterskrift: Ad hoc gruppen (aktuelt Kirsten, Ivan, Per V) har gjort en betydelig indsats med 
transport og at bære materiel. Ivan udlåner fortsat mosterier]. 
 

Nyt om natur og miljø (forhåbentlig flere bidragydere). 

Jesper viste billeder fra flere parter især Kirsten, Alex, Carl Ejnar og Jesper. 

• Om LA21's affaldsindsamling i Værebro området (9 deltog) 

• Om kommunens Naturgruppe 

• Om Den Danske Naturfond - hvor Frederik Møller (tidligere Kommunens 
Naturgruppe) nu er ansat. 

• Om naturvejledning af 1-g.-ere fra Gladsaxe Gymnasium i Høje Gladsaxe Parken 

• Om cykelture for borgerne vedr. de nære omgivelser, natur, miljø og kultur 

• Om Fuglekassearrangement i Bibliotekshaven 11/10. 
 

Derudover blev (efter en del tekniske vanskeligheder…) bl.a. omtalt nogle opløftende eller 
konstruktive tiltag på natur- og miljøområdet (bl.a. kommunens klimaaftale med regeringen, 

nye elektriske lokomotiver, tiltag i haven for insekter og en kortfilm om Radiomarken ved 
Bagsværd Sø). 
 

Evt. 
Intet til eventuelt. 


