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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
Tirsdag 9. november 2021

Til stede:
Jens M., Fina, Birte, Jens J., Ivan, Kirsten, Carl Ejnar, Helle, Per, Karen, Alex og Jesper
Kim, Ea, Maria, Emil, Søren og Annatina 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
Ivan fungerede som ordstyrer, Jesper som referent.

Godkendelse af referat fra møde 11/8-2021
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Næste møde(r):
Der er juletræstænding 26/11 kl. 17. LA21 deltager.
Tirsdag 18/1 - 2022 fællesmøde + bestyrelsesmøde.

Bestyrelsens seneste tiltag.
Bestyrelsen har holdt møde med Borgmesteren. Der var håb om et møde på måske en halv time,
men borgmesteren talte med bestyrelsen i næsten tre gange så lang tid. Det må tolkes som
interesse. Mødet drejede sig bl.a. om samarbejdsmuligheder mellem foreningen og kommunen,
og konkrete miljøudfordringer i Gladsaxe.
Der er også holdt møde med den nye teamleder hvorunder grønt IDÉcenter sorterer. Det var
også vellykket.
Bestyrelsen har fået opdateret plakaten i GIC med eksempler over aktive i Agenda 21 foreningen
(dvs. at uanset baggrund kan du gøre en forskel…). Der er bestilt et sæt mere vejrbestandige
plakater til brug ved udendørs arrangementer (samme som de fem på langvæggen i GIC).
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Bestyrelsen har besluttet sig for at stå for udlånet af natur-kufferterne – dvs. især gennemgang
af fejl og mangler efter udlån.
Det er tanken at der i åbningstiden kl. 16-18 hver torsdag i 2022 vil være en person til stede fra
bestyrelsen udover Jesper. Tiden forventes bl.a. brugt på idegenerering vedr. arrangementer,
organisatorisk arbejde m.v.
Fra bestyrelsen har der bl.a. været praktisk forberedende indsats - og en del af det udførende
ved offentlige arrangementer som Søens Dag, pindsvinebo-byggeri og Fuglekasse-byggeri.
Der er også gjort en betydelig indsats på fjernlageret, hvor der struktureres og skiftes ud, så
fremtidige aktiviteter lettere kan udføres.

Evaluering af Søens Dag og arrangementer med bygning af pindsvinebo og
fuglekasser m.v.
Det var det generelle indtryk, at vores indsats under Søens Dag gik vældig godt! Fra de aktive på
enkelte aktiviteter er der meldt tilbage med små ønsker til supplement. Hvis vi gennemfører
uforandret næste gang, så vil det gå endnu lettere, da flere af aktiviteterne nu bl.a. er mere
logisk opdelt på kasser, der er mærket med navn på delaktiviteten.
(Efterskrift: Det har også været nævnt, at der ved fremmøde var lidt tomgangstid – og siden
ganske travlt inden starten for publikum. Med den bedre mærkning af delaktiviteternes
materialekasser, så de lettere kan fordeles - samt bl.a. vejledning til samling af fiskebassinnet, så skulle alle næste gang kunne gå i gang med at rigge standene til kort tid efter ankomsten).
Eventet vedr. pindsvinebo var velvalgt vedr. materialer og værktøj. Eneste ønske om forbedring
er et fritstående instruktionsskilt, så det undgås at liggende instruktioner overdækkes og derved
ikke har den ønskede effekt.
Eventet vedr. fuglekassebyggeri – hvor der denne gang ikke blev fremstillet andet end
fuglekasser – kan også gavnes med et fritstående instruktionsskilt.
Redskaber til fuglekassebyggeri er nu pakket hensigtsmæssigt i robuste kasser. Da mange
foretrak at fremstille en redekassemodel med oplukkelig forside, så justeres værktøj, skruer etc.
til den ny situation og der fremstilles skabeloner vedr. udsavningen. Aktive i
biodiversitetsgruppen er på sagen.
Vedr. fuglekassebyggeriet var det vurderingen, at adskillelsen fra byggeri af andet var
hensigtsmæssig, for der var stor efterspørgsel efter vejledning/hjælp fra start til slut.
En familie havde deltaget i både forløbet med bygning af pindsvinebo og vedr. fuglekasser.
Den store interesse gav Jens J. anledning til at konkludere, at det netop er sådanne
arrangementer med praktiske aktiviteter, der er efterspurgte.
Karen nævnte, at det havde været vellykket med arrangementet med publikums mulighed for at
presse most af deres æbler på Aldershvile Planteskole. Karen havde været engageret i det i to
hele dage. Der er ”lagt billet ind” på gennemførsel igen til næste år.
Ivan nævnte en interessant idé fra møde i Årstiderne (dem med grønsagskasserne). Tanken er at
de vil bestemme deres fødevarers CO2-belastning, så kan kunder bestemme, hvor meget de vil
belaste. Måske kunne det i LA21-regi benyttes til et event med fokus på klimavenlige retter?
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Affaldsindsamlinger – evt. initiativer? evt. gruppe?
Annatina var blevet forhindret, men ville have holdt et kort oplæg om sine tanker om måder til
at undgå så meget affald henkastet i naturen og på gade og vej.
Der var kort drøftelse af begrebet nudging og mulighederne for indsats overfor skolerne.
Punktet tages op, når Annatina har mulighed for at deltage.

Nyt fra emnegrupperne.
Økohave og dyrehold
Der er betydelig venteliste vedr. lån af mobile hønsehuse med høns, men en del melder
typisk fra, så det er realistisk at kunne låne i sidste del af næste år. Jens J. påtænker at
afholde hønsehyrdekursus i februar måned i GIC.
Det traditionelle havekursus i Bibliografen forventes det kommende forår at blive afholdt
med den ene gang i Aldershvile Planteskole. Det vil give deltagere mulighed for at se
konkrete planter, men også til at stille kritiske spørgsmål til planteskolen vedr. miljøhensyn
og deres produkter.
Året har været meget fint m.h.t. besøget i den økologiske kolonihave, hjemmesiden havde
sidste år omkring et-hundrede-tusinde besøgende og antallet af tilmeldte nyhedsmails stiger
i sommermånederne med ca. 100 pr. måned. Imponerende.
Biodiversitetsgruppen
Jesper orienterede om nogle af de områder, som gruppen beskæftiger sig med. For tiden er
det bl.a. høringssvar vedr. Pleje- og udviklingsplan for Radiomarken ved Bagsværd Sø. Der
var en kort fremlæggelse af nogle af gruppens synspunkter. Høringssvaret vil på et tidspunkt
være tilgængeligt på grøn guide/Agenda 21 foreningens hjemmeside.
Aktive i gruppen (Kirsten, Carl Ejnar og Jesper) har arrangeret og afholdt naturvejledningsforløb for tre 1. klasser fra Grønnemose Skole i Høje Gladsaxe Parken. Der er jo rige
muligheder i deres ”baghave” og eleverne tog godt imod og der blev gjort nyttige erfaringer.
Helle efterspurgte et kort, så det var lettere at følge med i de enkelte henvisninger til
naturområder. Det er en god idé, som vil blive effektueret.

Nyt fra råd og udvalg m.m.
Der blev bl.a. nævnt:
• At forslag til Kommuneplan 2021 er i høring. Det er den overordnede plan for byens
fysiske udvikling de næste 12 år. Per nævnte, at der er eksempler fra andre steder på, at
områder kan omdefineres fra grønne områder til i stedet at blive brugt til byggeri. Så det
er vigtigt at tjekke planen. I den forbindelse synes det bindende at være teksten, ikke
kortmateriale.
• At forslag til Pleje- og udviklingsplan for Radiomarken er i høring – som tidligere nævnt er
LA21-biodiversitetsgruppen inde over vedr. høringssvar.
• (Efterskrift: Indsatsplan for bekæmpelse af Kæmpe Bjørneklo er også i høring, men det
synes stort set blot en forlængelse og præcisering af den eksisterende).
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I øvrigt nævnte Jesper, at arbejdet med ny genbrugsstation omsider er i gang og at en del
bevoksning vil blive ryddet på området – dog ikke de tre egetræer ved selve Sneglehøj.
Det blev i øvrigt anbefalet at følge godt med i dagsordener og referater fra de politiske
udvalg på kommunens hjemmeside. Se nærmere under https://dagsordener.gladsaxe.dk/

Julearrangementer. Skal vi gennemføre i år – og evt. anderledes ved
juletræstændingen?
På bestyrelsesmødet var det besluttet at tage hensyn til Corona-situationen ved at lade
deltagelsen afhænge af, om kommunen vil afholde juletræstænding (efterskrift: Det vil ske)
og at vi kun vil afholde udendørs arrangement (altså ikke noget arrangement inde i grønt
IDÉcenter hverken fredag eller lørdag). Karen, Alex og Birte meldte sig til den traditionelle
stand med fremstilling af fuglefoder om fredagen – men denne gang altså udendørs
(efterskrift, det bliver muligvis i en bod delt med folk fra miljøafdelingen).

Nyt om natur og miljø
Jesper viste fotos fra en række parter – bl.a. Søren, Kirsten, Carl Ejnar og Jesper selv.
Der blev vist og drøftet fotos fra:
• Arrangement med bygning af pindsvinebo ved Mørkhøj Bibliotek
• Ny poster/plakat med eksempler på aktive i foreningen.
• Budgetmøde med meget begrænset omtale af klima…
• Bæredygtighedsfestival i Hovedbiblioteket
• Indvielse af Buddinge Batteri
• Mosetræf ved Utterslev Mose 2021
• Forgrønnelse af Byens Arena
• Søens Dag
• Biodiversitetsgruppens naturvejledning af 1. klasser
• Lagerindsats efterår 2021
• Fuglekassearrangement i Hovedbibliotekets Bibliotekshave
• Natur- og miljøvejledning af tre 1. klasser i Høje Gladsaxe Parken
• Natur- og miljøvejledning af borgergrupper
• Vælgermøde om bæredygtig mobilitet arrangeret i samarbejde med Cyklistforbundet
i Gladsaxe
Fra sidstnævnte er der omtale på disse steder:
https://www.gladsaxebladet.dk/2021/11/groent-vaelgermoede/
https://www.cyklistforbundet.dk/frivilligportalen/cyklistforbundet-taetpa/gladsaxevaelgermode/

Eventuelt
Intet til dette punkt.

