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

tirsdag 3. maj 2022 
  
Årsmødet for Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe blev afholdt i Store Sal i Gladsaxe Hovedbibliotek – 
ved siden af grønt IDÉcenter.  
  

Årsmødet  
Mødet blev indledt af formand Kim Christiansen, der bød velkommen til deltagerne - herunder professor 
Ellen Braae, der stod for det første oplæg. 
 
Trods grundig forudgående test af teknikken opstod desværre udfordringer. Meget blev afprøvet og med 
ekstern hjælp virkede det, men da var mødet blevet en del forsinket. Det er stadig uvist, hvad der ”drillede”. 
 

Oplæg ved Landskabsarkitekt MDL professor Ellen Braae 

Bevarelse af den grønne kulturarv. 
 
Ellen Braae gennemgik udviklingen med hensyn til måden at anskue grøn kulturarv – og hvordan begrebet i 
høj grad er endt mellem andre hensyn. 
Det blev gennemgået hvordan der er adskillige forskellige ”skoler” vedr. vurdering af den grønne kulturarv. 
EB redegjorde for hovedlinjerne i hendes undersøgelse af en stribe kommuners vurderinger og betragt-
ninger vedr. forskellige forhold angående bevaring af den grønne kulturarv. 
 
Afslutningsvis blev vist tre konkrete eksempler på muligheder og dilemmaer, - på et ret overordnet niveau. 
 
Undervejs luftede EB interessante overvejelser. I hvilket omfang skal man f.eks. tage hensyn til bevarelse af 
erindringssteder og steder med formidling af historie, der repræsenterer værdier, som vi har lagt bag os? 
Det kan f.eks. være et udrettet åløb fra en anden tid, et specielt indrettet industriområde etc. 
  
Referenten hæftede sig ved, hvor lidt i den genre, der kan måles og vejes eller blot statistisk sandsynlig-
gøres. Et felt der i høj grad synes at bero på subjektive fortolkninger.  
 
Der blev sluttet af med mulighed for at stille spørgsmål, men tiden var fremskreden (p.g.a. førnævnte 
tekniske vanskeligheder), så dirigenten var - helt korrekt - nødt til at begrænse spørgetiden. 
 
[Efterskrift: Temaet har mange relationer til Gladsaxe. Kan det f.eks. lade sig gøre at kombinere hensyn til 
bevarelse af et bestemt grønt kulturmiljø - med indsatser vedr. regnvandshåndtering og med hensyn til 
biodiversitet  eller er det modstridende forhold?  Og jvordan med udfordringerne overfor den omkringsig 
gribende urbanisering?   
Som en lille forening er vi taknemmelige for at få besøg af en professor helt fra Jylland for et beskedent 
beløb. Omvendt skulle oplægget være anvendeligt for personer uden særlige forudsætninger. Den præmis 
blev desværre ikke helt imødekommet.] 
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Valg af dirigent og referent   
Jf. forudgående aftale tilbød Inger Plum fra Cyklistforbundet i Gladsaxe sig som dirigent og blev valgt uden 
modkandidat. 
 
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. 
 
Det blev ligeledes konstateret, at formalia var overholdt vedr. tidspunktet for årsmødets afholdelse og at 
mødet omfattede et oplæg inden for rammerne af vedtægterne.  
 
Til referent blev valgt Jesper Larsen, kasserer i LA21 (og grøn guide).  
 

Rækkefølge af punkter  
For at udnytte tiden bedst muligt aftalte formand med dirigenten at aflægge formandsberetningen, mens 
der blev kæmpet med teknikken dvs. før oplægget. Dirigenten nævnte, at punkterne iflg. gode erfaringer 
fra sidste år ville blive gennemført, så det først var formandens beretning, derefter grupperne om deres 
virke – mens guiden sluttede præsentationerne af.  Derefter var der fremlæggelse af økonomi og valg til 
bestyrelsen.  
 

Formandens beretning  
Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe, som tidligere hed Foreningen Projekt Grøn Guide i Gladsaxe, har i 
år rundet 24 år som arbejdsgiver for den grønne guide; heraf med Kim som formand i de 23 år.  
Bestyrelsen mødes ca. hver anden måned, og deltager også i fællesmøderne ca. hver anden måned samt 
diverse arbejdsgrupper og arrangementer.  
 
Kim var glad for, at vi var kommet igennem et par turbulente år med Corona og tilbage til møder med fysisk 
tilstedeværelse. Også på de andre områder er foreningen tilbage i normalt gænge. Kim har desværre været 
sygemeldt i 8 måneder i 2021, men heldigvis var bestyrelsen, ikke mindst næstformand Kirsten Ilkjær - i 
stand til at rulle videre bl.a. med praktiske og organisatoriske tiltag, udvidelse af bemandingen i 
åbningstiden på grønt IDE Center etc. Her har ikke mindst formanden efter årsskiftet været tilstede, men 
det hører jo næste års beretning til. Tilsvarende gør afslutningen på et kursus om verdensmålene i praksis, 
som bestyrelsen gennemførte henover årsskiftet med 3 x 2 timers aftensessioner med Christian Poll fra 
DTU.  
Om seneste tids udvikling i bestyrelsen henviste Kim til senere kort otientering af Per Vandrup. 
 

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 talrige billeder fremlagde hver af gruppernes kontaktpersoner – eller deres suppleanter - 
ganske kort om aktiviteterne. Herunder er nævnt udvalgte punkter.  
De fleste medlemmer af bestyrelsen er kontaktperson for en af de aktive grupper, men til dette årsmøde 
var der afbud fra Jens Juhl, Carl Ejnar Nielsen og Ivan Klitte. 
 
Indledningsvis nævnte guiden - Jesper Larsen - håbet om at flere forskellige end i år kunne præsentere 
gruppernes virke til næste år. 
 
Økohave og dyrehold (præsenteret af Jesper Larsen i Jens Juhl’s fravær)  
• Corona-situationen betød aflysning af mange kurser og foredrag - også det årlige kursus for Gladsaxe 

kommune. 
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• Mod sommeren var der til gengæld vældig interesse for åben-have arrangementer, og flere besøgende 
i den økologiske kolonihave end nogensinde før. 

• Blandt besøgene i haven var også Haveselskabets lokale afdeling, en grundejerforening fra Gladsaxe, 
havebogsforfatteren Klaus Dalby og TV2 Vejret, som optog et indslag, der endte på bare 1 min og 29 
sekunder, men der blev sagt lige det, der skulle siges. 

• Midt på sommeren blev Jens og Sølva inviteret til Krogerup Højskole for at holde tre dages kursus for 
sommerkursus deltagerne. Succesen gentages i sommeren 2022. 

• Under Corona-situationen steg folks interesse også for at holde høns, men faldt igen i sommeren 2021, 
så nu er der igen plads til nye på ventelisten. 

 
Miljø i skolen (præsenteret Kirsten Ilkjær)  
• På grund af Corona-situationen har gruppen ikke haft ret mange muligheder for at udfolde sit virke i 

2021.  
• Dog var det muligt at afholde naturvejledning udendørs. Tre 1. klasser og lærere fra Grønnemose Skole 

fandt blandt andet ud af, hvor rig en natur de har lige op ad skolen i Høje Gladsaxe-parken. 
• Gruppen presser på for at kommunen får opdateret gruppens tilbud til skolerne i kataloget "Fritidslivet 

ind i skolen” i håb om at flere skoler benytter sig af gruppens tilbud.  
• Det er glædeligt, at flere skoler arbejder mere med affald og flere af Verdensmålene.  
 
Biodiversitetsgruppen (præsenteret af Jesper Larsen)  

• I 2021 blev der endnu engang bekæmpet gyldenris i Radiomarken. De lokale bestande er efterhånden 
stærkt trængt tilbage. I det forgangne år er også yder supplerende indsats i dele af Høje Gladsaxe 
Parken og et område i Fedtmosen. Gruppen afrapporterer forekomst af andre arter af invasive planter. 

• Gruppen har bidraget med input og opfordringer til kommunen på flere områder - ikke mindst med et 
høringssvar vedr. en ny Pleje og udviklingsplan for Radiomarken.  

• Der har været formidlet viden overfor borgere vedr. naturområder i f.eks. Høje Gladsaxe Parken. 

• Aktive i gruppen har opdateret flere poster under familieaktiviteten Natur-udfordringen ved Søens Dag. 

• Der er afholdt familierettede arrangementer med fremstilling af fuglekasser og pindsvineboer.  

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

• Gruppen følger løbende kommunens arbejde med Verdensmålene og har også i det forgangne år 
fungeret som inspirationskilde overfor øvrige grupper og på fællesmøderne i LA21. 

• 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. 

 
Verdensmålsberegneren (præsenteret af Kim Christiansen i Carl Ejnar Nielsens fravær) 

• Der arbejdes til stadighed på at udvikle og øge på at øge kendskabet til Verdensmålberegneren – se 
hjemmesiden. 

• I 2021 er det blevet til forskellige foredrag og fremvisninger og til generelt brug via foreningens 
hjemmeside.  

• Vi har været inviteret til at præsentere Verdensmålberegneren på en konference i Østrig; men sygdom 
tvang os til at blive hjemme – meget ærgerligt. 

• Verdensmålsberegneren er tilgængelig her. 
 
Æblepresning og vilde urter (præsenteret af Karen Salonin)  

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

• Gruppen deltager gerne med æblepresning samt arrangementer vedr. naturens spiselige planter. 

• Gruppen er også leveringsdygtig i opskrifter vedr. bl.a. urtesalt. 

https://ggglx.dk/stotter-du-verdensmalene/
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• (Der er udlånt mosterier til borgere – af en af de aktive i ad-hoc gruppen - se næste gruppe)  
 
Ad hoc gruppen (lejlighedsvise aktive) (præsenteret af Jesper Larsen) 

• Gruppens aktive giver ofte en hånd på tværs af øvrige grupper for at få det praktiske til at fungere.  

• Fagkundskab er IKKE nødvendigt for at være med, men indsatsen er særdeles afgørende. 

• Under påvirkning af Corona-situationen er der i det forløbne år bl.a. ydet praktisk indsats vedr. 
materialelager og arrangementer i samarbejde med hovedbiblioteket. Næstformand Kirsten Ilkjær har 
været meget igangsættende. 

• Gruppen benyttes ofte som en mere uforpligtende måde at lære foreningen at kende.  

 

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. 
 
I løbet af året er der bl.a. ydet en indsats vedr. foreningens materiel, og i regi af grønt IDÉcenter er der bl.a. 
sket en opdatering af Klima- og energikufferterne, der har været meget efterspurgt af borgerne i den kolde 
årstid. 
 
Mere kan læses i ”Beretningen for Grøn Guide i Gladsaxe og foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe” for 
perioden 1. januar 2021 -31. december 2021. 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, hvor guiden er valgt til kasserer og i en vis grad fungerer som 
sekretær.  
 
Guiden forklarede vigtigheden af tilknytningen til en forening med muligheden for at kunne varetage flere 
forskellige roller, som netop oprindeligt påtænkt med strukturen bag de 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, så der skabes gensidig forståelse.    
 
Det blev nævnt at fra det meget overordnede til det helt lavpraktiske er Agenda 21 foreningen engageret i 
at fremme bæredygtighed. Derfor er der også mulighed for at gøre en indsats i foreningen næsten uanset 
hvilken baggrund man har... 
 

Fremlæggelse af regnskab og budget  (ved kasserer Jesper Larsen) 

Regnskabet for 2021 blev fremlagt og enkelte delposter omtalt/forklaret nærmere.  
 
Budget for 2022 blev ligeledes fremlagt. Driftsmidlerne skal sikre guiden en vis frihedsgrad og aktuelt 
udstrækkes de til hele foreningens indsats for bæredygtighed, hvorved indsatsen mangedobles. 
 
Regnskabet revideres hvert år og revisor mødes med næstformand Kirsten Ilkjær og kassereren for at sikre, 
at alt er i orden. 
 
Til lejligheden viste kassereren, at pristallets udvikling har medført, at foreningen har mindre købekraft nu 
end da grønt IDÉcenter blev foreningens hjemsted i 2004. Et forhold revisor har påtalt behovet for ændring 
af - igen og igen.  
 
Regnskab og budget blev godkendt. 

https://ggglx.dk/
https://ggglx.dk/
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Indkomne forslag   
Der var ikke fremsat noget forslag til afstemning.  
 

Valg til bestyrelsen   
Til en toårig periode i bestyrelsen skulle vælges formand og to menige medlemmer: 

• Formand Kim Christiansen blev genvalgt uden modkandidat.  

• Bestyrelsesmedlemmerne Carl Ejnar Nielsen og Per Vandrup blev ligeledes genvalgt uden 
modkandidater.  

 
Per Vandrup omtalte kort uenigheder i bestyrelsen og at det havde medført, at der også var en ledig post i 
bestyrelsen for en 1-årig periode samt, at bestyrelsen havde fundet en kandidat til posten. Den ledige 
periode var den resterende del af Jens Juhl’s valgperiode (Jens Juhl og Sølva Falgren var udtrådt af 
foreningen) og Annette Buhl var villig til at overtage posten i den nævnte begrænsede periode. Der var 
ingen modkandidater, så Annette er nu med i bestyrelsen. 
 
Indtil næste årsmøde består bestyrelsen således af: 
 
Formand: Kim Christiansen 
Næstformand: Kirsten Ilkjær 
Kasserer: Jesper Larsen 
Medlem: Carl Ejnar Nielsen 
Medlem: Ivan Klitte 
Medlem: Per Vandrup 
Medlem: Annette Buhl 
 

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

Eventuelt  
Intet til dette punkt. 

 
[Efterskrift: Trods udfordringer var det et møde i god stemning og muligvis med et par nye aktive til stede]  

 


