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Referat af Årsmøde med generalforsamling i 
Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

torsdag 2. september 2021 
  
Årsmødet for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe blev afholdt i Magnes Madhus i Gladsaxe 
Hovedbibliotek – lige ved siden af grønt IDÉcenter.  
  

Årsmødet  
Mødet blev indledt af næstformand Kirsten Ilkjær (formanden Kim Christiansen var sygemeldt), der bød 
velkommen til deltagerne - herunder naturmedarbejder Adams Adams fra Gladsaxe Kommune, der stod for 
det første oplæg. 
 
Anders Adams holdt et meget spændende oplæg om de mange overvejelser bag en kommende plejeplan 
for Radiomarken ved Bagsværd Sø’s østlige ende.Der arbejdes på et udkast til plejeplan, der først skal 
politisk behandles og derefter i høring. 
 
Der vil blive lagt vægt på det naturmæssige i det fredede område, der indeholder flere rødlistede arter, som  
der er særlige forpligtelser til at tage hensyn til, for hvis de forsvinder lokalt, så kommer de næppe tilbage.  
 
Anders nævnte hvordan livskravene hos arterne stiller krav til naturen og at der påtænkes foreslået, at der 
udsættes kvæg på området, da da deres påvirkning af naturen er markant anderledes end den nuværende 
påvirkning fra fårene (får spiser blomster før græs, mens det omvendte er ønskeligt). Får er endvidere 
sårbare overfor løse hunde, men der vil dog også blive taget hensyn til det rekreative med f.eks. et 
fritløbsområde til hunde. 
Der har været overvejeser om også at lade kvæg græsse på en del af ellesumpen, da gamle kort tyder på, at 
området har været end med spredte træer, men flere forhold må tages i betragtning.  
 
Helårsgræsning kan gøre det bare lidt efter den natur, der rådede før mennesket kom til europa, hvor der 
var et voldsomt græsningstryk fra den daværende megafauna. 
 
Der var spørgsmål om bl.a. inddragelse af lokalbefolkningen og information om projektet. På begge 
områder er og påtænkes taget en række initiativer.  
 
Der var ligeledes spørgsmål til, hvad der kan erstatte fårene som ”kæledyr” for børnene. 
 

Ændret rækkefølge af punkter  
Næstformand Kirsten Ilkjær foreslog at ændre rækkefølge, men naturligvis ikke indhold, i dages program. 
Derfor blev der først aflagt formandens beretning (ved næstformanden), derefter fremlagte grupperne om 
deres virke og guiden sluttede præsentationerne af.  
Derefter var der fremlæggelse af økonomi og valg til bestyrelsen.  
 
Flere deltagere gav efter mødet udtryk for at den rækkefølge gav et betydeligt bedre møde, så det kan 
forventes at blive gentaget. 
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Valg af dirigent og referent   
Miljøudvalgsformand Tom Vang Knudsen tilbød sig som dirigent og blev valgt med akklamation. 
 
Indledningsvis blev det konstateret, at årsmødet var lovligt indkaldt med hensyn til flere forskellige medier 
herunder nyhedsmail fra guiden, anførsel i referater på grøn guide hjemmesiden, anførsel på forsiden af 
grøn guide hjemmesiden og 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).  
 

Formandens beretning (ved næstformand Kirsten lkjær)  
Corona har har selvsagt haft stor indflydelse på aktiviteterne i 2020: Grønt IDÉcenter har været lukket i en 
periode og mange aktiviteter med planlagt deltagelse af foreningen blev aflyst, en række af dem efter at 
have brugt tid på forberedelse. Der blev aflyst Grøn Dag på genbrugsstationen, kursus i bæredygtigt 
havebrug i Bibliografen, natur-sommerferieaktiviteter for børn, Gladsaxe Dagen, Søens Dag, tøjbyttedag på 
Hovedbiblioteket, julearrangementer m.v. 
 
Selv om  meget blev aflyst lykkedes det dog alligevel at gennemføre en række tiltag før eller under corona-
perioden f.eks. foreningens bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken, udlån af mosterier, udendørs 
arrangement med bygning af fuglekasser, affaldsindsamlingsdag, hønsehyrdekursus, udendørs foredrag i 
den økologiske kolonihave etc. Dertil naturligvis afgivelse af forslag til planer, deltagelse i Grønt Råds møder 
via Teams etc. 
 
Kirsten takkede foreningens aktive for indsatsen – og håbede på alles vegne på, at der næste år var mere at 
fortælle. 
 

Alle aktive grupper gav en kort orientering om deres aktiviteter    
Gruppernes har afgivet skriftlige beretninger, der er at finde i årsberetningen på hjemmesiden ggglx.dk 
(printede eksemplarer kan hentes i grønt IDÉcenter). Ledsaget af billeder fremlagde hver af gruppernes 
kontaktpersoner ganske kort om aktiviteterne. Herunder er blot nævnt udvalgte punkter. 
 
Økohave og dyrehold (præsenteret af Jens Juhl)  
• Der var i 2020 større besøg i den økologiske kolonihave i H/F Smørmosen end nogensinde før. 
• Facebook-opslag vedr. ”Slottet i smørmosen” har også fortsat meget stort omfang.   
• Der nåede at blive afholdt hønsehyrdekursus, men en have-kursusrække med 52 tilmeldte måtte 

desværre aflyses. 
• Der udlånes fortsat mobile hønsehuse og alle lånere beholdt de lånte høns sidste år dvs. har anlagt eget 

hønsehold.  
 
Miljø i skolen (præsenteret Kirsten Ilkjær)  
• Corona har begrænset aktiviteterne markant i 2020. 
• Skoleprojektet Den Grønne Karavane er lukket ned, men en del af materialerne kan fortsat anvendes 

lokalt til skoleundervisning.  
• Det er glædeligt, at flere skoler arbejder mere med affald og flere af verdensmålene.  
 
Biodiversitetsgruppen (præsenteret af Jesper Larsen)  

• I 2020 blev der endnu engang bekæmpet gyldenris i Radiomarken. De lokale bestande er efterhånden 
stærkt trængt tilbage. 
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• I Gladsaxe (og lige op til) er der indberettet om invasive plantearter. 

• Der har bl.a. været formidlet viden vedr. naturområder (f.eks. naturhestene i Høje Gladsaxe Parken) 
overfor borgere. 

• Der er afgivet bemærkninger om en række naturforhold. 

• Der er skiltet og svaret på henvendelser vedr. den ret sjældne bille Sct. Hansorm 
 
LA21 International (præsenteret af Jesper Larsen som suppleant for Kim Christiansen)  

• Talrige rapporter er gennemlæst og gruppen følger løbende kommunens arbejde med Verdensmålene. 

• Der er bragt miljønyt fra den store verden til Agenda 21 foreningen og ligeledes den anden vej. 

• Gruppen har stillet spørgsmål og afgivet bemærkninger vedr. en række forhold om bl.a. Verdens-
målene. 

 
Æblepresning og vilde urter (ved Karen Salonin)  

• Ved arrangement på Aldershvile Planteskole - over to dage, - kunne borgerne presse deres æbler under 
instruktion. 

• (Der er udlånt mosterier til borgere – se næste gruppe)  
 
Ad hoc gruppen (lejlighedsvise aktive) og samarbejde på tværs (præsenteret af Jesper Larsen)  
En række arrangementer kan kun lade sig gøre ved tværgående samarbejde. Fra 2020 kan f.eks. nævnes 
arrangement for borgerne om redekassebyggeri, affaldsindsamling m.v. Der blev vist billeder fra 
arrangementer. 
En af de aktive står for det fysiske udlån af mosterier til borgerne. Det er tunge sager, så dér skal man være 
ekstra ”bæredygtig”. 
 
Verdensmålsberegneren fik bemærkninger med på vejen fra Carl Ejnar Nielsen. 
Den blev i perioden etableret på internettet (ekstern part var engageret) – med beskrivelse, vejledning og 
link fra hjemmesiden. 
 

Den grønne guide aflagde beretning  

Den grønne guide Jesper Larsen orienterede om virket bl.a: besvarelse af henvendelser fra borgere, 
arbejdet i grønt IDÉcenter – med løbende drift, udlån etc. , opdatering af hjemmeside for grøn guide og 
LA21 – ggglx.dk etc. etc. 
 
For året 2020 var forventet nogenlunde samme overordnede indsatsområder for guiden som for år 2019, 
men corona-situationen satte sine begrænsninger, da borgerrettede aktiviteter næsten kun kunne afholdes 
udendørs (så gav det til gengæld tid til en del oprydning). 
 
Mere kan læses i ”Beretningen for Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe” for 
perioden 1. januar 2020 -31. december 2020. Beretningen kan ses på hjemmesiden (se "Om grøn guide") 
eller hentes i printet form i grønt IDÉcenter. 
 
Guiden varetager også en række administrative og praktiske opgaver, der dels vedrører den løbende drift af 
grønt IDÉcenter og dels Agenda-foreningen, som guiden er valgt til kasserer for og i en vis grad fungerer 
som sekretær for.  
 
Guiden forklarede vigtigheden af tilknytningen til en forening med muligheden for at kunne varetage flere 
forskellige roller, som netop oprindeligt påtænkt med grønne guider: At være ”kommunens forlængede 
arm” f.eks. med information til borgerne, at være ”borgernes og miljøets advokat” overfor kommunen, og 
som den ”dialogskabende 3. Part” mellem borgere og kommune eller andre lokale aktører. 
Eksempler blev nævnt. 
 

https://ggglx.dk/
https://ggglx.dk/
https://ggglx.dk/
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Fremlæggelse af regnskab og budget  (ved kasserer Jesper Larsen) 

Regnskabet for 2020 blev fremlagt og enkelte delposter omtalt/forklaret nærmere.  
 
Budget for 2021 blev ligeledes fremlagt. Driftsmidlerne skal sikre guiden en vis frihedsgrad og aktuelt 
udstrækkes de til hele foreningens indsats for bæredygtighed, hvorved indsatsen mangedobles. 
 
Regnskab og budget blev godkendt. 
 

Indkomne forslag   
Der var ikke fremsat noget forslag til afstemning.  
 

Valg til bestyrelsen   
Der skulle vælges næstformand, kasserer og to menige medlemmer til bestyrelsen for en 2-årig periode: 
Næstformand Kirsten Ilkjær blev genvalgt uden modkandidat. Kasserer Jesper Larsen blev genvalgt uden 
modkandidat. Bestyrelsesmedlemmerne Ivan Klitte og Jens Juhl blev ligeledes genvalgt uden 
modkandidater. Jens Juhl opfordrede dog de unge kræfter om at tage deres tørn, da denne periode bliver 
hans sidste p.g.a. alder. 
 

Valg af kritisk revisor   
Hans Christian Kirketerp-Møller var villig til genvalg og blev valgt uden modkandidat.   
 

Eventuelt  
 
Nye aktiviteter? 
En af mødets deltagere nævnte interesse for affaldsindsamling. Emnet tages op på et af de førstkommende 
fællesmøder, hvor vedkommende naturligvis inviteres.  Måske kan der dannes en ny gruppe? 
Fra anden side var der forslag til om skoler f.eks. kunne konkurrere indbyrdes vedr. affaldsindsamling. 
 
Der var bemærkninger og spørgsmål vedr. affaldsindsamling og sortering – om hvordan det foregår i andre 
kommuner og hos os, hvor vi skal sortere i 10 fraktioner.  
 
Der blev også nævnt bæredygtighed i børnehøjde – at tænke bæredygtighed bredere. En af 
mødedeltagerne har udarbejdet et kompendium for daginstitutioner i en nabokommune – det kan måske 
udbredes. Meget kan omskrives eller tilpasses, så det passer til de små. 
 
 
Afslutningsvis takkede næstformand Kirsten Ilkjær for godt fremmøde og en spændende aften.  

 
 


