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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

onsdag 23. november 2022 

Til stede:  Ea, Jens, Lillian, Carl Ejnar, Ivan, Irene, Per, Birgit, Kim, Anne, Karen, Helle, Alex og 

Jesper.  Der var afbud fra Kirsten, Maria, Søren, Annette og Emil. 
 

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

Godkendelse af referat fra møde 11/10-2022 
Godkendt. 
 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

Næste møde(r) og events: 
• 10. december (lørdag) Genbrugsjul på Hovedbiblioteket (åbent kl. 10.30-13.30) 

• 12. januar 2023 (torsdag) kl. 18-20 Fællesmøde 

• 23. februar 2023 (torsdag) kl. 18-20 Fællesmøde 
 

 

LA21 ved juletræstændingen 25/11 og genbrugsjuleri på hovedbiblioteket lør-
dag den 10/12. 

Birgit, Per og Jesper varetog jule-fugle-foder-arrangementet 25/11. Det var vellykket og da 
pladsen tillod det, blev også fremvist energisparemateriel fra grønt IDÉcenter. Det var en fin 
kombination, og gav anledning til gode kontakter med borgere. Til dagen – og efterfølgende – 
er suppleret med (genbrugs) udstyr, så det nu ikke er nødvendigt at låne gryder etc. til standen. 

Flere muligheder til forbedringer er noteret til brug næste år (især vedr. skiltning, da standen 
vendte mindre optimalt i.f.t. publikum (evt. at rykke og vende standen)). 

Kirsten var forhindret i deltagelse i dette møde, men der er sikkert gavn af flere hænder ved 
arrangementet 10/12, så interesserede anmodes om at kontakte Kirsten direkte. 

 

Hvad vil LA21 med GIC? 

Kim orienterede om den kommende temadrøftelse i Miljøudvalget vedr. grønt IDÉcenter 
(GIC). Temadrøftelsen skal så vidt vides forholde sig til GIC’s rolle, organisering, anvendelse 
og evt. placering.  

Kim oplyste om historikken bag GIC. At stedet er født af samtale mellem Kim og den tidligere 
borgmester – (som alternativ til et fysisk center på Søborg Torv).  

Der vil være en indledende snak mellem LA21(bestyrelsesrepræsentanter) og Kommunen 
vedr. temadrøftelsen. 
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LA21 har tidligere foreslået Kommunen at ansætte en Verdensmåls-medarbejder i grønt 
IDÉcenter, men det er der desværre ikke umiddelbart udsigt til. 

GIC er kommunens miljøcenter for borgerne, så grøn guide ER IKKE det samme som grønt 
IDÉcenter og LA21 har ikke beføjelse til at bestyre GIC. En tidligere centermedarbejder 
arbejder nu for absolut størstedelens vedkommende i Miljøafdelingen, så Jesper må løfte en 
ofte uændret arbejdsmængde alene. Det har vist sig flere gange ikke at være holdbart. 

LA21 samarbejder gerne med kommunen, men repræsenterer altså ikke GIC og for at betone 
det, så sammenlignes årshjul med kommunen for at se fælles indsatsområder. Begge parter 
skal så levere varen.  

Der var flere stærke ryster vedr. behovet for GIC’s virke. Fra Jens vedr. vigtigheden af 
oplysning om biodiversitet og fra Irene vedr. mulighed for indsats overfor foreninger/klubber. 

Kim har fra både borgmester, formanden for miljøudvalget og byrådsmedlemmer fået 
oplyst, at der ikke er politiske planer om at afvikle grøn guide funktionen eller nedlægge GIC. 
Dog betyder de kommunale besparelser, at det årlige tilskud til drift af grønt IDÉcenter fra og 
med 2023 reduceres med 150.000. Overførte midler kan dække ”hullet” et par år, men 
derefter er der færre midler til driften af GIC. Det håber vi, at kommunen er opmærksom på. 
Der er ikke udsigt til reduktion i grøn guides løn og størstedelen af grøn guide/LA21 
foreningens driftsmidler kommer fra en anden kasse. 

I forbindelse med temadrøftelsen kan der fra kommunens side overvejes andre placeringer 
af GIC fx på Telefonfabrikken, og Jesper skal så flytte med derover, hvis ikke LA21 selv kan 
skaffe lokale. Forsamlingen ønskede klart fortsat at have GIC som base og placeret det 
nuværende sted – det fremmer samarbejdet med kommunens miljø- og naturfolk og med 
biblioteket, og det er også tættere på borgerne med placeringen ved hovedgaden, 
biblioteket, Rådhuset og caféen end Telefonfabrikken. (Omvendt vil en placering på 
Telefonfabrikken måske kunne sikre nok areal til at samle både kontor, mødelokale og lager 
på en adresse – og med adgang til køkken og toilet.)  

Dette punkt om GIC gav anledning til mange øvrige overvejelser om LA21’s virke etc. Blandt 
mange forskellige input er det valgt at referere følgende:  

Ivan nævnte vigtigheden af nærværet med borgerne herunder hvordan vi får flere aktive 
borgere. Ivan nævnte det gode samarbejde med bibliotekerne. 

Jens nævnte vigtigheden af hele tiden at have en arbejdsdygtig skare vedr. f.eks. Søens Dag. 

Anne henledte opmærksomheden på vigtigheden af at trække yngre aktive til foreningen.    

Irene mente, at GIC opfattes som kommunalt, på trods af at guiden og bemandingen af 
aktive om torsdagen er fra LA21.  

Irene efterlyste en række konkrete opgaver til nye interesserede deltagere. 

Kim konstaterede, at overordnet er LA21 en robust forening med gode aktive, der tager en 
del af slæbet. 

Andre foreninger har ungdomsafdelinger - f.eks. DN, - men hvem har energi til at løbe noget 
sådant i gang? Det er også vigtigt at have glæden med. 

Kim nævnte, at hvis der er energi til det, så er der f.eks. er ideer fra Frivilligbørsen, der kan 
følges op på. Emnegrupperne er i dag centrale, er det optimalt, eller skal der også andet til? 
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Lillian nævnte succesfulde indsatser fra ungeafdelinger i andre foreninger og henledte 
opmærksomheden på kontakter til de almene boligorganisationer, hvor Lillian deltager.  

Jesper bemærkede, at det er ret naturligt at vi er mange i foreningen i moden alder, da 
”boomer” generationen er stor og formodentlig er mere til vedholdende foreningsarbejde, 
end de senere generationer. 

Anne tror på, at skolerne er åbne for bæredygtighed, men at lærere skal støttes, så de kan se 
mulighederne. Det kan måske få forældrene til at overveje en frivillig indsats i LA21. En mere 
målrettet kommunikation kunne gavne, hvis vi ellers kan finde ressourcerne.  

Karen talte varmt for handlingsorienterede arrangementer for familier. 

Karen mindedes en række tidligere arrangementer som f.eks. Den Grønne Karavane på 
skolerne (som nu er lukket ned p.g.a. flere omstændigheder) og savnede de tidligere 
praktiske aktiviteter. 

Ivan nævnte i den forbindelse vigtigheden af hele tiden at forandre sig, at tænke fremad i 
stedet for, hvordan det var engang. Per kunne bekræfte nødvendigheden af udvikling fra sit 
engagement i Københavns foreningsliv. 

Jesper nævnte udfordringen ved at skulle byde på noget interessant for alle uanset baggrund 
og uddannelse. Vi kan alle bidrage til en mere bæredygtig verden og der bør være noget 
relevant for alle - også dem med stor viden/lange uddannelser, men naturligvis skal borgerne 
tilbydes handlingsorienteret og praktisk inspiration og vejledning.  

 

Nyt fra emnegrupperne 
 

Gruppen udlån til selvforsyning 

Ivan nævnte, at det sidste udlånte mosteri afventes retur og dermed er sæsonen for 
mosteriudlån afsluttet for i år. 

Jesper nævnte at hønsehus med høns, der tidligere var udlånt udenbys nu er tilbage i 
Gladsaxe efter en noget krævende transport. 
 

Gruppen International Kommunikation 

Også Danske miljøaktiviteter har gruppens bevågenhed hvoriblandt følgende blev nævnt: 

Iflg. Kim synes fokus på Verdensmålene gået noget i stå. Gladsaxe og enkelte andre 
kommuner er aktive. Kim nævnte intentionerne om en Verdensmål-certificering. 

I forbindelse med folketingsvalget nævnte Kim, at man ikke ved hvor resultatet lander 
miljømæssigt på landsplan (enkelte bemærkninger, der kunne opfattes partipolitiske blev 
straks imødegået. LA21 er partipolitisk uafhængigt). Kim funderede over hvordan vi kan 
anvende den nuværende mellemperiode. Det kan evt. diskuteres på det førstkommende 
fællesmøde. 

Ea nævnte, at der er en Unicef-certificering af daginstitutionerne i gang, så det fylder meget 
i.f.t. Verdensmålene. 

Carl Ejnar nævnte, at Verdensmålene p.t. står i skyggen af de meget nærværende kriser: 
Energikrisen, krigen i Ukraine etc. 
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Per nævnte at energien/besparelser jo også er en del af Verdensmålene, så det er måske lidt 
trist med det noget ensidige fokus, men i en overgangsperiode er det dog også en måde at 
fange borgernes interesse på. 

Per nævnte, at der er bevilget 80 mill.kr. til udvikling af en ny type spejderhytter. 
 

Biodiversitetsgruppen  

Der var billeder under senere punkt, men Jesper kunne fortælle: 

• Om arts-observationer i Gladsaxe. 

• Om Kratersøens tilstand. Mange kompetente folks involvering ser ingen direkte 
menneskeskabte ydre omstændigheder til at søen fortsat taber vand og måske 
udtørrer. Det betragtes som naturens proces, og den for lov at forløbe.  

• Om naturhestene i Høje Gladsaxe Parken. 

• Om en biodiversitetsmæssig indsats i haven til et lægehus. 

• Om planer vedr. gyldenris næste år. 

• Om biodiversitet i en boligselskabsafdeling. 

• Om mulige forslag vedr. Vild med Vilje-områder til næste år. 

 

Nyt fra råd (aktuelt bl.a. Grønt Råd) og udvalg m.m.  

Kim orienterede om udvalgte emner fra Grønt Råds møde. 

• Om prioritering af nye midler til Grøn Omstilling. Puljen er forhøjet, men det bliver ikke 
anvendt til drift af grønt IDÉcenter eller ansættelse af en Verdensmålsmedarbejder 
samme sted, selvom Kim prøvede endnu engang. 

• Om status for projektet med en Ph.d.-studerende, der skal undersøge mulighederne 
for at bedre vandkvalitet i Bagsværd Sø. 

• Om Biodiversitet. Oplæg af Rasmus Vincentz fra Habitats Temaet blev gennemgået 
fra det overordnede og hele vejen ned.  

 

Nyt om natur og miljø og siden sidst  

Jesper viste fotos fra flere parter og fortalte om følgende: 

• Fuglekassearrangement 15/10-2022 

• Æblepressearrangement 19/10-2022 

• Biodiversitet på fjernlageret... herunder udvalgte arter. 

• Spændende art fundet i brændestabel 

• Vildengsplanter i industriområde i Gladsaxe 

• Indsats for biodiversitet i have ved lægehus. 

 
Eventuelt 

Intet til dette punkt. 


