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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe
Tirsdag 21. juni 2022

Til stede: Kim, Kirsten, Jens, Carl Ejnar, Ivan, Per, Alex, Karen, Irene, Per, Lillian, Birgit og Jesper.
Der var afbud fra Ea, Maria, Fina, Emil, (Per og især Lillian kom senere p.g.a. andre møder)

Valg af ordstyrer og referent
Ivan blev valgt som ordstyrer, Jesper som referent.

Godkendelse af referat fra møde 15/6-2022
Godkendt.

Godkendelse af dagsorden
Godkendt.

Næste møde(r) og events:
•
•
•
•
•
•
•
•

Juli-august: bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken.
11. august kl. 16-18 forberedelser til Gladsaxedagen (kl. 18-20 Bestyrelsesmøde).
27. august: Gladsaxedagen.
11. september: Søens Dag på Naturens Dag (åbent for publikum kl. 13-17).
1. oktober Fuglekassebyggeri ved Mørkhøj Bibliotek (åbent for publikum kl. 10-13.30)
15. oktober Fuglekassebyggeri ved Hovedbiblioteket (åbent for publikum kl. 10-13.30)
19. oktober. Æblepressearrangement i Rådhushaven (åbent for publikum kl. 11-14)
10. december. Genbrugsjul på Hovedbiblioteket (åbent for publikum kl. 10.30-13.30)

Derudover står Karen for et æblepressearrangement på Aldershvile Planteskole 10-11/9

Stand ved Gladsaxe Loves Culture – hvad kan vi lære?
Der blev vist billeder fra den vellykkede stand.
Evalueringen af Kirsten og Jesper viste mange særdeles succesfulde forhold, men også en
række muligheder for yderligere forbedring bl.a. tydeligere skiltning. Flere af tiltagene er
allerede klar til næste gang.
Det fremgik også af Jespers orientering, at der ligger en stor indsats før arrangementerne, så
har man lyst til at give en hånd, men er forhindret på dagen, - så er der gode muligheder.
Den ene aktivitet på standen var en konkurrence i affaldssortering. Det gav også anledninger
til drøftelser og erkendelser på dette møde affødt af de mange udfordringer på området.
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Bekæmpelse af Gyldenris. Områder og deltagere?
Carl Ejnar viste en oversigt over området hvor vi bekæmper gyldenris i Radiomarken.
Kortet vil løbende blive opdateret, når vi kommer lidt længere hen på sæsonen. Karen
supplerede med sine observationer af gyldenris i området. Tilsyneladende bliver indsatsen
overkommelig.
Carl Ejnar melder ud senere vedr. mulige datoer for fælles indsats.
Indsatsen i Radiomarken er klart første prioritet. Derudover kan nogle af os måske assistere
bekæmpelsen af gyldenris fra anden side i hestefolden i Høje Gladsaxeparken.
Til bekæmpelse af gyldenris i Radiomarken er noteret følgende: Carl Ejnar, Jesper, Birgit,
Alex samt Kim og Karen (i et vist omfang).

Gladsaxedagen – lørdag 27/8. Konkretisering af indsats? Deltagere?
Kirsten orienterede om dagen hvis generelle hovedtema er bæredygtighed.
Ved biblioteket påtænkes LA21 at benytte samme affaldssorteringsstand som anvendt ved.
Gladsaxe Loves Culture - samt skydeboden.
På hovedstanden, der håbes etableret samme sted som tidligere (nær den tidligere
rundkørsel) vil vindmøllen igen blive rejst men også nye flotte plakater med Verdensmålene
samt altankulissen.
Jesper fremlagde en mulighed for en af centrale aktiviteter. Tanken er, at publikum skal
placere ark med hver tre helt praktiske handlinger ud for det rette Verdensmål/Leveregel.
Derved skulle gerne fremgå, at hverdagshandlinger påvirker Verdensmålene – så det er
tydeligt, at Verdensmålene er relevante for alle. Inspirationen/levereglerne og
handlingerne håbes at kunne tages direkte fra bogen: Lev godt og bæredygtigt (Kim
undersøger, om der kan være nogle problemer med copyright. Forhåbentlig vil forfatteren
snarere opfatte det som en fantastisk reklame).
Jesper anbefalede yderligere indsats vedr. de meget presserende udfordringer vedr. klima og
biodiversitet. Biodiversitet kunne borgerne måske inspireres til at beskytte mere generelt
via lokale indsats for emnet (udlevering af frø, vejledning om ”Vild med vilje”, redekasser
etc.). Til det formål er det oplagt at benytte altankulissen. Karen mindede om at huske noget
for børnene.
Vedr. Klimaindsatsen har Christian tidligere talt om at vise et transportalt solcelleanlæg med
køleskab, der måske kan lånes fra spejder-side. Det kan give anledning til opmærksomhed og
samtale om det vigtige indsatsområde. [Efterskrift. Der har tidligere også været talt om at
benytte det lille sæt med solcellespringvand som børnene kan vippe i.f.t. solens stråler].
Kim advokerede for at anvende CO2 -meteret/røret. Desværre skal data opdateres før det
kan anvendes, da situationen har ændret sig en del siden fremstillingen. Kim indvilligerede i
at opdatere tekster og data (Concito kan formodentlig levere en del deraf), så Jesper kan
printe og laminere. Derved blev det besluttet at det indgår i standen.
Derved er der netop lejlighed til at italesætte de to deltemaer Klima- og biodiversitet.
Der afholdes arbejdsmøde vedr. Gladsaxedagen torsdag 11. august kl. 16-18 i grønt
IDÉcenter.
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For at bemande en stor hoved-stand samt en satellit på Hovedbiblioteket skal vi være mange
aktive i sving. Der er på nuværende tidspunkt noteret følgende deltagere: Carl Ejnar, Annette,
Kirsten, Kim, Ivan, Irene, Birgit, Christian, Helle, Jens, Karen, Alex og Jesper, samt evt. Per
senere på dagen. Til forsamlingens store glæde tilbød Irene at være fotograf på dagen (har
erfaring herunder med tilladelser til billeder).

Søens Dag 11/9. Hvad tilbyder vi i år? Deltagere?
Konceptet for Naturudfordringen forventes gennemført som før, men med et par tilføjelser +
en ekstra mikrostand om Verdensmålene.
En ”ny” post er affaldslinjen (om nedbrydningstider for henkastet affald).
Jens foreslog at den populære børneaktivitet edderkoppen måske kunne tilføjes (dvs. at
slippe gennem elastiksnors-nettet uden at få bjælderne til at ringe, så edderkoppen kommer
farende). Der var drøftelse af om det f.eks. kan ske som en aktivitet for de mindste børn i
nærheden af posten om at fange insekter. Idéen fik tilslutning, men må afhænge af, om vi
bliver nok til at bemande alt.
Til supplement for de aktive fra LA21 kan to kyndige kommunale biologer bidrage på dagen.
Nogle har særlig faglighed/evner/interesser til at varetage bestemte funktioner og derved
kan nogle af posterne foreslås fordelt, så behov for yderligere indsats fremgår:
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Start/slut: gerne Ivan + ?
Fang en fisk!: Jens + Per (alternativt en kommunebiolog)
Brug naturen kreativt: Fina + måske Ida? (Per spørger)
Om særlige forhold ved Radiomarken og Bagsværd Sø: F.eks. Annette
Søens tilstand: Jesper + Maria
Fang insekter - og andre smådyr: Ea + kommunebiolog (+ evt. vedr. børneaktivitet?)
”NYT”: Affaldslinen – nedbrydningshastigheder: Kim + suppleant

•

Fotograf: Søren

• Runner: ?
En selvstændig lille stand vedr. Verdensmålberegneren med Carl-Ejnar har været overvejet,
men det er efterfølgende besluttet, at det ikke er hensigtsmæssigt ved netop det aktuelle
arrangement, hvor børnene er i centrum.
På nuværende tidspunkt er følgende noteret som deltagere: Kim, Jens, Carl Ejnar, Annette,
Fina, Ea, Ivan, Birgit, Maria, Jesper, Søren (foto) og evt. Per.

Arrangementer aftalt med bibliotekerne og hvem der deltager?
1. oktober Fuglekassebyggeri ved Mørkhøj Bibliotek (åbent for publikum kl. 10-13.30)
På nuværende tidspunkt er følgende noteret som deltagere: Alex, Karen, Jesper
(Forudgående kørsel/handyman-indsats er påkrævet).
15. oktober Fuglekassebyggeri ved Hovedbiblioteket (åbent for publikum kl. 10-13.30)
På nuværende tidspunkt er følgende noteret som deltagere: Kirsten, Alex, Karen, Jesper
19. oktober. Æblepressearrangement i Rådhushaven (åbent for publikum kl. 11-14)
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På nuværende tidspunkt er følgende noteret som deltagere: Kirsten,
10. december. Genbrugsjul på Hovedbiblioteket (åbent for publikum kl. 10.30-13.30)
På nuværende tidspunkt er følgende noteret som deltagere: Kirsten,

Orientering om opdatering af LA21-posters, ændring i grupper m.v.
Bestyrelsen har foretaget en opdatering af plakater ansporet af nedlæggelsen af gruppen
Økohave og Dyrehold. Et udkast til både opdaterede og nye plakater blev vist på mødet.
Der har været ønske om en generel overordnet justering vedr. hver plakats indledning og
afslutning og derudover er hver plakat gennemgået og drøftet.
For at give mening skal der et vist minimum til at for at etablere og fastholde en gruppebetegnelse. Bestyrelsen har på den baggrund besluttet at der p.t. er følgende grupper i
foreningen:
•

International kommunikation

•

Biodiversitetsgruppen

•

Miljø i skolen

•

Affaldshåndtering.

•

Udlån til selvforsyning

•

Af hoc / lejlighedsvis aktive

Snarest muligt vil plakaterne for de nævnte grupper blive printet og opsat i grønt IDÉcenter.
Folderen og omtale på skranken i GIC er opdateret.
Vedr. folderen om LA21 er der dog ønske om at opdatere de efterhånden ikke helt aktuelle
illustrationer med noget mere relevant. Den er derfor foreløbig kun printet i et meget lille oplag.

Nyt fra emnegrupperne.
Biodiversitetsgruppen.
Der har været holdt møde i gruppen 14/6 om bl.a. Vild med Vilje, generel opdatering vedr.
Gladsaxes natur og biodiversitet, årets bekæmpelse af gyldenris i radiomarken, seneste vedr. pleje
m.v. vedr. Radiomarken, opsætning af skilte vedr. Sct. Hansorm i Smørmosen, redekasseprojekter,
skoleprojekter etc.

International kommunikation
Carl Ejnar oplyste, at Verdensmålberegneren har været uvirksom, da det tidligere webhotel
er blevet overtaget af en anden part hvis systemer åbenbart virker anderledes. I samarbejde
med ekstern part er beregneren nu igen fuldt fungerende.
Udlån til selvforsyning
Ivan – assisteret af Per og med Jesper som listefører – står nu for udlån af både mosterier og
”hønsefræsere”. Der arbejdes på et udkast til aftale vedr. udlån af ”hønsefræsere”.
Ad hoc
Der er ordnet praktiske ærinder ved kørsel af Kirsten og Per
Affaldshåndtering
Irene og Jesper forsøger via deres forbindelser at etablere kontakt til skolesektoren for at
kunne få dem til at inddrage emnet (især henkastet affald) i højere grad i undervisningen.
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Irene nævnte at der også er ønske om en indsats overfor virksomhederne.
Nyt fra råd og udvalg m.m.

Kim orienterede om udvalgte punkter på Grønt Råds møde hvoraf bl.a. kan nævnes:
•

Ny Gladsaxestrategi er i høring. LA21 forventer at afgive skriftligt høringssvar. I LA21 er
der allerede fokus på en række områder som f.eks. medtagelsen af Verdensmål 15 (men
indikatoren er antal træer…), samspillet med borgerne, grønne stiforbindelser, koblingen
mellem de kommunale og de officielle indikatorer for Verdensmålene. Kim opfordrede de
interesserede i foreningen at byde ind med synspunkter vedr. foreningens høringssvar.

•

Kommunen orienterede om udbredelsen af fjernvarmen i kommunen (se i øvrigt vedr.
energibesparelser på hjemmesiderne sparenergi.dk og byggeriogenergi.dk

•

Der var oplysninger om indsats for grundvandsbeskyttelse. Der er jo desværre
skræmmende men forudsigelige udfordringer som følge af tidligere affaldshåndtering
f.eks. med lossepladser i grusgrave. Bestemte adresser er særligt belastede p.g.a.
tidligere aktiviteter på områderne.

•

Kommunens hjemtagelse af affaldsordningen (afventer dog afklaring vedr. krav om udbud)

•

Udbygning af genbrugsstationen. Processen ruller omsider og fire virksomheder er med i
prækvalifikationen.

•

Ny affaldsplan til efteråret.

•

Der er besigtigelsestur med det grønne råd 17/8. Det er både for medlemmer og suppleanter, hvilket fik Lillian til at nævne, at hun er blevet suppleant vedr. de almene boliger.

•

Kim nævnte undersøgelse vedr. omfanget af madspild i restaffaldet hvor der ikke
frasorteres. Meget høje tal er set. For at få fokus på madspild gentog Irene en tidligere
tanke om at italesætte madspild ved at få en kok til at fremstille retter til publikum
baseret på donerede rester. Irene har kontaktet Kvickly vedr. mulighederne.

Nyt om natur og miljø og siden sidst

Carl Ejnar viste fotos og fortalte om veteranisering af træer og etablering af muldbokse. Et
svensk initiativ for at bevare egeskove og deres biodiversitet.
Jesper viste bl.a. billeder vedr.:
•

Årsmødet

•

Utterslev moses venner

•

Den sjældne pungmejse under redebygning (Fotos af Søren Høj)

•

Rundvisning af biodiversitetsgruppe fra boligselskabsafdeling

•

Tiltag vedr. biodiversitet og naturens pudsigheder.

Eventuelt
Per forslog en samlet oversigt over deltagerne i arrangementer i den nærmeste tid. Dette for
bedre oversigt og mulighed for flere deltagere i LA21 arrangementer. Derved fremgår det
også, at nye deltagere vil have god støtte af andre. [Efterskrift: Et udkast er fremstillet]

