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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

onsdag 11. august 2021 

 

Til stede:   
Kirsten, Jens J., Ivan, Lillian, Signe, Maria, Karen, Alex, Helle, Per, Fina, og Jesper. 
 

(Jesper oplyste om flere, der desværre ikke er med os længere. Der vil blive justeret i 
plakaten med eksempler på de aktive i foreningen). 
 

Kim, Carl Ejnar og Ea havde meldt afbud til dette møde. 
 

(Der var taget flere Corona-hensyn ved dette møde – bl.a. stoleopstilling med 1 meter mellem 
deltagerne) 
 

Valg af ordstyrer og referent 
Kirsten fungerede som ordstyrer, Jesper som referent. 
 

Godkendelse af referat fra møde 15/10-2021 
Ingen kommentarer/godkendt. 
 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 
 

Næste møde(r): 
Torsdag 2/9 Årsmøde i Magnes Madhus (nabo til grønt IDÉcenter) 
 
Tirsdag 9/11 fællesmøde (+bestyrelsesmøde) 
 
NB! se også oversigten vedr. kendte arrangementer på side 2. 
 
 

Orientering om årsmødet 2/9 
Det afholdes i Magnes Madhus kl. 19. Stedet står for kaffe og kage. Anders Adams fra 
kommunen holder kort oplæg om plejeplan for Radiomarken.  
Grupperne skal holde kort oplæg. De kan støttes sig til årsberetningen, der ligger på 
hjemmesiden. 
Det formodes at årsmødet bliver et af de kortere. 
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Søens Dag 12/9 – poster og bemanding 
Det overordnede koncept blev kort gennemgået og poster fordelt, men efterfølgende er der 
konstateret en forglemmelse, så herunder er et forsøg på en ny oversigt, som alle 
forhåbentlig er tilfredse med. 
 
Tovholder: Ivan 

Foto og praktisk kortvarig vikariering:  Jens 

Forplejning og kortvarig praktisk vikariering: Emil 

Start og slut (samme sted som følgende post): Annette / Ivan  
Særlig lokal natur: Signe / Annette (Let tilgængeligt info.-materiale haves) 

Fang en fisk: Jens M./Per 

Søens Tilstand: Maria + Jesper 

Krea/Naturen har sjove og spændende former:  Lene + Fina 

Fang insekter - og andre smådyr: Bo / Ea 

 
Der er åbent for publikum kl. 13-17, men for opsætning af boder, klargøring etc. skal de 
aktive på posterne venligst være fremme kl. 11. Enkelte har aftalt andre mødetider. 
Der plejer at være forplejning (smør selv frokost el. lign.) fra kommunal side. 
 

Øvrige kendte arrangementer resten af året 
Forventede aktiviteter:  
 

• (Fredag 13/8. Opstilling af udstilling i Biblioteket.) 

• (Torsdag 19/8: Åbent hus i LA21-foreningen for interesserede kl. 19-21 (vedr. 
Bæredygtigheds-festival)). 

• (mandag 30/8 kl. 10. Nedtagning af udstilling i biblioteket) 

• Torsdag 2/9: Årsmøde i Magnes Madhus kl. 19.  

• Søndag 12/9 Søens Dag 

• 2/10 Borgernes bygning af pindsvinebo – Mørkhøj bibliotek 

• 17/10 Borgernes bygning af fuglekasser – Glx. Hovedbibliotek. 

 
Foreningen deltager i omfattende grad i en bæredygtighedsfestival arrangeret af 
Hovedbiblioteket. 
Der kan etableres en større udstilling i foyeren i stueetagen (same etage som GIC). Der er 
plads til større genstande udover skydeboden og en ipad på stander med link til 
verdensmålsberegneren. 
LA21 kan anvende et stort udstillingspodium nær 1.salens udlånsskranke til udstilling og 
henvisning til underetagen. Nær hovedindgangen til biblioteket kan der ligeledes henvises til 
underetagen. 
 
Udstillingselementer blev aftalt og nye idéer blev tilføjet. 
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Flytning og opstilling af udstillingsrekvisitterne fredag 13/8 (Kirsten, Per, Jens og Jesper). 
Nedtagning 30/8 (Karen, Alex, Kirsten, Lillian, Ivan, Jesper m.fl.). 
 
På aftenen med åbent hus deltager Per, Kirsten og Jesper. En PowerPoint med eksempler på 
aktiviteter forsøges klargjort til dagen (Jesper). 
 
Blandt øvrigt opgaver nævnte Jesper det sidste vedr. bekæmpelsen af Gyldenris forskellige 
steder: 
Radiomarken betragtes nu som ordnet for i år (enkelte planter kan skjule sig, så et vågent 
øje er stadig godt hvis man besøger området). 
Hestefolden i Høje Gladsaxe Parken er under behandling fra anden side. Søren og Jesper 
inspicerer og forsøger at tage det evt. manglende lørdag 14/8 
Fedtmosens specielle område med særlige biologiske hensyn har fået en omgang af Annette 
og Emil. Karen og Alex meldte sig til at tage resten. 
Ved jernalderbyen har vi ikke bekæmpet – endnu. Måske kan nogle overtales. Vi ser hvad 
energien rækker til… 
 
Plakaten med eksempler på aktive i foreningen bør opdateres. Der var tilslutning til en ny 
overskrift og bud på hvem der med fordel kunne blive repræsenteret (Jesper arbejder på 
sagen).  
 

Om en af grundlæggerne af global økologisk tænkning. William Volt 
Jesper holdt oplæg efter at have læst bogen The Road to Survival fra 1948. 
Mange af tankerne dengang er desværre stadig aktuelle, skæve forhold stadig skæve etc. – 
og det helt grundlæggende tema – ikke at belaste mere end jorden kan bære uden at blive 
udpint – det er jo også fortsat aktuelt. 
 

Nyt fra emnegrupperne. 
Fra gruppen Økohave og dyrehold nævnte Jens J. at udlån af hønsebure (hønsefræsere) har 
været opslået på Facebook for at få gang i det, da nogle ikke var interesseret alligevel p.g.a. 
ferie. Rammerne for lån vil blive præciseret. 
 
Der er gevaldigt mange besøg på hjemmesiden for Slottet i Smørmosen og der er typisk flere 
daglige havespørgsmål til Jens og Sølva. 
 
Fra Biodiversitetsgruppen nævnte Jesper (under siden sidst) indsatsen med bekæmpelsen af 
gyldenris i Radiomarken og i hestefolden i Høje Gladsaxe Parken samt på et udvalgt område af 
fedtmosen. Der har været fysisk indsats ved Ivan, Karen, Alex, Annette, Emil og Jesper. 
 

Nyt fra råd og udvalg 
Ingen bemærkninger, men se næste punkt. 
 

Nyt om natur og miljø  
Jesper henviste til en række steder på internettet. Tiden rakte ikke til at se nærmere på dem, 
men spildevandsplanen og strategi for grøn omstilling fik et par ord med på vejen. 
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Vedr. øvrige meddelelser og billeder kan nævnes. 

• Vild natur på skoleskemaet 

• Natur-sommerferieaktiviteter for børn i Radiomarken 

• Voldsom regnhændelse og regnvandshåndtering i Gladsaxe 

• Smør- og Fedtmosen - store ændringer ved gård i området 

• Regnvandsbassiner er levested for lille lappedykker 

• Naturvejledningsaktivitet med 13 ubemandede poster i Høje Gladsaxe Parken 

• Biernes Dag i Værebro 

• Bekæmpelse af gyldenris 

• Eksempel på naturvejledning og special-rutekort 
 
 
 
 
 
 
 


