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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

Tirsdag 11. oktober 2022 

Til stede:  Birgit, Maria, Jens, Ivan, Kirsten, Carl Ejnar, Helle, Emil, Karen og Jesper 

Der var afbud fra Per, Kim, Ea, Lillian, Anette og Anne  
 

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

Godkendelse af referat fra møde 30/8-2022 
Godkendt. 
 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

Næste møde(r) og events: 
• 15. oktober Fuglekassebyggeri ved Hovedbiblioteket (åbent for publikum kl. 10-13) 

• 19. oktober. Æblepressearrangement i Rådhushaven (åbent for publikum kl. 11-14) 

• 23. november. Fællesmøde kl. 19-21 (bestyrelsesmøde forinden). 

• 10. december. Genbrugsjul på Hovedbiblioteket (åbent for publikum kl. 10.30-13.30) 
 

Søens Dag – evaluering/mulige forbedringer 
Jesper viste først fotos fra mange parter fra Søens Dag 

Her er udvalgte kommentarer fra evalueringen: 
Overordnet: En fantastisk dag – for publikum… og deltagerne i Naturudfordringen var meget 
tilfredse!  - men det var en meget anstrengende dag for os p.g.a. sygdom/afbud. 
 

Meget positivt bl.a.: 

• Der var voldsom stor søgning til Naturudfordringen.  

• Alle gjorde en fremragende indsats! 

• Deltagerne fra LA21 lod endda til at være omstillingsparate! Birgit kastede sig alene ud i 
en post for første gang og Anne assisterede på et helt nyt arbejdsfelt.  

• Per (med anhænger) var igen utrolig ved returtransport og placering af materiel. 
 

Udvalgte overordnede mulige forbedringer: 

• At flere deltager i planlægningsmødet.  

• At vi er endnu flere på dagen, så sygdom/forfald kan kompenseres. Med 3 forhindrede/ 
syge + andre der kom efter kl. 11 eller måtte gå før åbningstiden sluttede, så var der en 
meget stor arbejdskraftmangel, så afløsning og forplejning m.v. blev hårdt ramt.  

• At tovholder straks får besked, hvis der er ændringer (nogle, der skal gå før tiden – eller 
poster, der skifter placering, udstyr der efterlades etc.). 

• At der er tydelig skiltning af afslutningstidspunktet for Natur-udfordringen, så alle 
interesserede når lodtrækningen. 
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Udvalgte forhold vedr. de enkelte poster, som vi bør huske: 

• Start/slut: Et og maksimalt ét deltagerskema til hvert deltagende barn – ikke til de 
voksne. 

• Søens tilstand (to delposter). For at reducere kødannelse kan flere hold instrueres på 
broen samtidigt og hver familie kan få én samlet algeprøve fra søen – til brug for 
efterfølgende mikroskopering. Tydelig skiltning af postens del 2 skal huskes.  

• Insekter. Der er brug for flere insektkyndige på posten til næste år, så evt. forfald ikke 
har så voldsom effekt. Ea deltager gerne til næste års Søens Dag, men det må kraftigt 
overvejes om der f.eks. kan skaffes støtte fra f.eks. biologistuderende, der har 
entomologi. Det kunne nok være interessant for begge parter.. 

• Affaldslinen. Det fungerede meget fint, men måske kan mere præcise/specifikke 
produkter/nedbrydningstider vælges, så nedbrydnings-tidernes interval kan nedbringes. 

 

I øvrigt: Jesper opfordrede til at huske at fjerne organisk materiale fra udstyret inden det 
kommer på lager. Alternativet er ikke rart… 
 

Samarbejde med biblioteket og arrangementer med Bibliotekerne 1/10, 

15/10 og 19/10. 
Kirsten orienterede om, at der afholdes kvartalsvise møde med Hovedbiblioteket. På sidste 
møde var der også deltagelse af Mørkhøj bibliotek og (via teams) Høje Gladsaxe Bibliotek. 
Der er flere mulige samarbejdsprojekter, hvor LA21 kan nyde godt af bibliotekernes 
muligheder for at reklamere for de borgerrettede arrangementer. 
Seneste arrangement var 1/10 – hvor der blev fremstillet fuglekasser - ved Mørkhøj Bibliotek 
på den nye plads, der beplantes til november.   
Der er udsigt til fuglekassearrangement 15/10 i bibliotekshaven og æblepresning samme 
sted 19/10. 
 

Arrangementer aftalt med bibliotekerne 1/10, 15/10 og 29/10 og hvem der 
arrangerer det? 
1. oktober Fuglekassebyggeri ved Mørkhøj Bibliotek (åbent for publikum kl. 10-13.30) 
Deltagere: Carl Ejnar, Alex, Karen, Ivan, Jesper  
 

15. oktober Fuglekassebyggeri ved Hovedbiblioteket (åbent for publikum kl. 10-13.00) 
Deltagere: Kirsten, Carl Ejnar, Karen, Ivan, Jesper (mødetid for de aktive kl. 9) 
 

19. oktober. Æblepressearrangement i Rådhushaven (åbent for publikum kl. 11-14) 
Deltagere: Kirsten, Ivan, Birgit, Karen og evt. Alex (mødetid for de aktive kl. 10) 
 

10. december. Genbrugsjul på Hovedbiblioteket (åbent for publikum kl. 10.30-13.30) 

Deltagere: Kirsten, Ivan, Ea +? 

 

Nyt fra emnegrupperne bl.a.: 

Udlån af mosterier og ”hønsefræsere” 

Der har været stort udlån af mosterier ved Ivan og Kirsten. En torsdag var f.eks. alle 
mosterier (2 nye + 2 gamle) udlånt. Så er der nok at se til under en torsdagsvagt. 
Nu stilner udlånet af.  
Karen nævnte at der behøves nye voks-duge. Der købes nye duge til foråret. 
 

Der er stilstand vedr. ”hønsefræserne” p.t., men i november er det skiftetid for lånerne.  
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Biodiversitetsgruppen 
Modellen med anvendelse af grenhegn, har Kirsten rettet til med mere grene/kvas og 
tidligere foreslået udstillet i GIC’s ”udstillings”vindue. Det var effektueret suppleret med 
forklarende tekst.  
Fra kommunal side er der netop interesse for en kampagne for at få flere borgere til at 
etablere grenhegn og holde mere grenaffald i haverne. Det kan både spare udslip af CO2, 
gavne biodiversiteten og fungere som læ-givende og rumopdelende i haverne. Jesper 
opfordrede (igen) til at overveje, hvordan vi kan fremme processen.  
 

Birgit advokerede for, at vi skriver en artikel til lokalavisen. 
 

(Karen henviste interesserede i forøgelse af biodiversiteten til en tur og oplæg om emnet 
arrangeret fra anden side) 
 

Under nyt om natur- og miljø / siden sidst blev vist emner fra den lokale natur. 
 

Nyt fra råd og udvalg m.m.  
Kirsten orienterede om temaerne på det kommende Grønt Råds møde. 
Det kommer bl.a. til at handle om: 

• PFAS/PFOS - undersøgelser i Gladsaxe 

• Gladsaxe Kommunes DK2020 plan (endnu en klimaplan) 

• Status på Grøn Omstilling og evaluering af Bilfri Søndag  

• Brugerråd for Bagsværd Sø/Søens råd – drøftelse 
 

Såfremt sidstnævnte oprettes, er LA21 interesseret i at være repræsenteret. 
 

Jesper nævnte lidt om hestene i Høje Gladsaxeparken som anført i kommunens referat fra 
KMU møde 3. oktober: Planen er at sende den slanke hest retur til Tyskland senest inden jul, 
men det er vanskeligere at finde en passende hest nu, så en ny kommer antageligt først i 
sommeren/efteråret 2023. 
 

Udgravningen af et kildevæld i hestefolden i Høje Gladsaxeparken har afdækket spor efter 
en mulig stenalderboplads. Kroppedal Museum ønsker derfor at foretage en mindre 
arkæologisk undersøgelse i området i en periode. 
 

Nyt om natur og miljø og siden sidst  

Jesper viste fotos fra flere parter og fortalte om følgende: 

• Æblepresning på Aldershvile Planteskole 

• Transportforhold m.v. 

• Offentligt møde vedr. anvendelsen af Buddinge Batteri 

• Nye tiltag i hestefolden i Høje Gladsaxe Parken 

• Vandforhold vedr. Kratersøen i Høje Gladsaxe Parken 

• Lidt vedr. gyldenris 

• Arrangementet Bilfri søndag på Gladsaxe Rådhusplads - herunder debatten 

• Fuglekassearrangement 1/10 ved Mørkhøj Bibliotek 

Eventuelt 

For god ordens skyld viste Jesper listen med de stemme- og opstillingsberettigede til 
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foreningens bestyrelse. Der var ingen tvivl om nogens stemme- eller opstillingsberettigelse, 
men efter opdatering af oversigten var der spørgsmål til kriterierne for registrering af de 
frivillige og ulønnede indsatser, som listen skal vise.  

Bestyrelsen har enstemmigt besluttet, at hvis der modtages mere end maksimalt 2 flasker 
vin eller tilsvarende, og hvis det ekstra ikke tilgår foreningen (og foreningen kan ikke bruge 
f.eks. stedbundne gavekort), så er det ikke en indsats, der indgår i skemaet over frivillige 
ulønnede indsatser. Bortset fra det, så kan der naturligvis sagtens alligevel være tale om en 
prisværdig indsats.    

 


