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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

Tirsdag 30. august 2022 
 

Til stede:  Ea, Jens, Karen, Maria, Kim, Anne, Ivan, Per, Kirsten, Carl Ejnar, Helle, Alex og Jesper. 

Der var afbud fra Irene, Lillian, Annette og Birgit. 
 

Valg af ordstyrer og referent 

Kim blev valgt som ordstyrer, Jesper som referent. 
 

Godkendelse af referat fra møde 21/6-2022 

Godkendt. 
 

Godkendelse af dagsorden 

Godkendt. 

Da der var en ny til stede (Anne) indledte vi med en kort præsentationsrunde. 
 

Næste møde(r) og events: 
• 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 
 

Gladsaxedagen - evaluering 

Regnen var selvsagt en stor udfordring. Ivan og Jesper var allerede halvvåde, da de kl. 9 
nåede frem til fjernlageret for at pakke bilen. Derefter blev det kun værre de næste tre timer 
(og på vej mod Rådhusparken var der et cykel-styrt). 

I stedet for den omfattende planlagte stand, der virkelig kunne have taget sig flot ud, så blev 
vi nødt til at krybe i ly under en af de medbragte pavilloner og opsætte de øvrige, for at bringe 
materiel i ly. Det var lidt nedtur at begynde sådan, men efterhånden kravlede humøret opad 
og med udgangspunkt i den noget improviserede startopstilling åbnede vi for publikum. Da 
regnen stilnede af, så kom der faktisk en hel del besøgende.  

Både vindmøllen og altankulissen var bl.a. påtænkt en rolle som blikfang, men vindmøllen 
måtte droppes.   
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Hovedskilt og skilte for delfunktionerne, der skulle være spredt over et større område, blev 
heller ikke anvendt. Det var en udfordrende dag… 

Biodiversitet (Birgit og Kirsten) fik altankulissen opsat med enkelte ting, men den var tænkt 
til flere opslag om biodiversitet. Der var dog en del besøgende ved en miniature-model af et 
kvashegn og livet i komposten blev iagttaget gennem forstørrelsesglas. Der blev uddelt lidt 
blomsterfrø og set på hvordan træ nedbrydes ved at blive liggende på jorden.  

På grund af vejret blev den påtænkte stand i bibliotekshaven rykket inden døre (tak til 
biblioteket), men det var jo vanskeligt at kommunikere flytningen til publikum, og der var 
sparsomt besøg.  

Under evalueringen takkede Kirsten (tovholder) de involverede for indsatsen. 

Her er udvalgte kommentarer fra evalueringen: 

Per konstaterede på fleres vegne, at det er meget effektivt at være (høfligt) opsøgende 
overfor de forbipasserende og lede dem til standen. Vedr. CO2 beregneren nævnte Per idéen 
om at anføre dagens højeste og mindste score for at fremme publikums nysgerrighed efter 
egen placering. En præmie for laveste udslip kan måske også overvejes. Regnen betød færre 
besøgende, men derved også bedre tid til formidling til den enkelte 

Carl Ejnar beklagede at Verdensmålberegneren ikke kunne komme i anvendelse, men med 
så meget vand var det ikke forsvarligt med strømtilførsel etc. Der var ellers sørget for 
internetforbindelse fra anden side, men det kunne altså desværre ikke udnyttes.  

Vedr. standen med affaldssorteringen etc. på Hovedbiblioteket nævnte Helle, at det efter 
hendes opfattelse ikke er nødvendigt med en præmie. Konkurrencemomentet er nok. 
Publikum skulle lede efter placeringen på biblioteket. Der var ingen skilte eller 
biblioteksvagter, der kunne lede på vej. Derfor få besøgende. 

Alex ønskede fremover at være sammen med de øvrige aktive på en fælles stand. 

Jesper nævnte, at ”konkurrencen” med at koble hverdags-handlinger til Verdensmålene blev 
lukket meget inde og derfor ikke fik så mange deltagere, men at det var nok til at kunne 
forbedre udfordringen til anvendelse en anden gang.  

Vedr. CO2 beregneren nævnte Kim, at de opdaterede tal viser, at det er det materielle 
forbrug og transporten, der nu er hoved-synderne. Det er Kim og Annette, der har gjort det 
store arbejde med at finde tal til opdateringen. Jesper har frembragt de nye skilte. 

En af deltagerne ved CO2 beregneren fik ekstra flot resultat, men det var en følge af at have 
købt certifikater til CO2 neutralisering.  

[Efterskrift: Husk venligst at kontakte tovholderen – i dette tilfælde Kirsten – og ikke altid 
Jesper, der aktuelt måtte forsøge at svare en del beskeder i regnen på cykel til fjernlageret.]. 
 

Kim benyttede lejligheden til at orientere om snakken på dagen med politikere og 
embedsværk. Der skal afholdes en temadrøftelse om grønt IDÉcenter (GIC) og bl.a. 
samspillet med andre formidlende parter dette efterår. Konklusionen fra Kim var meget kort 
fortalt, at der er ikke planer om at grønt IDÉcenter skal flytte og at den nuværende økonomi 
rækker til uforandret indsats-niveau i et par år. I den forbindelse er det bestyrelsens 
udmelding, at GIC er kommunens, så når kommunen har fundet ud af hvordan de vil 
bemande stedet, så må Agenda 21 foreningen vurdere, hvad vi kan være fælles om. 
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Søens Dag 11/9. Deltagere på de enkelte delposter? 
Der var tilslutning til følgende forslag til fordeling af os på posterne: 

 

• Start/slut: Ivan + Jesper (tovholder) 
1. Om særlige forhold ved Radiomarken og Bagsværd Sø: Annette og Jesper 
2. Fang en fisk!: Jens + Per 
3. Brug naturen kreativt: Fina + Birgit 
4. Søens tilstand: Carl Ejnar + Maria 
5. Fang insekter - og andre smådyr: Ea + Bo fra kommunen 
6. Affaldslinen – nedbrydningshastigheder: Kim + ? 

• Fotografer/iagttagere/og forhåbentlig ”runners” (kaffe m.v.): Søren, Irene og Anne. 

Per nævnte det vigtige med pressedækning, Facebook etc. og netop på det punkt kan Anne 
måske bidrage.  Anne er derfor med på Søens dag som iagttager og vedr. efterfølgende 
medieomtale. 

Kim nævnte, at det endnu ikke er helt løst med hensyn til hvordan vi kan måle og veje vedr. 
vores indsats under Søens Dag i relation til Verdensmålene. Under alle omstændigheder vil 
det være interessant at få et indblik i hvilket omfang af deltagerne lærer nyt. Så hvis en eller 
flere af de fotograferende/iagttagende f.eks. vil interviewe deltagere, så vil det være meget 
nyttigt. 
 

Der var positive erfaringer med et forberedende møde vedr. Gladsaxe Dagen, så det gør vi 
også nu vedr. Søens Dag. Det blev vedtaget at afholde et møde for de involverede mandag 
5/9 kl. 16-18.  
 

Det blev i øvrigt besluttet, at publikum kan deltage i lodtrækningen om præmien ved 
Naturudfordringen ved at gennemføre 5 af 6 poster.  
 

Arrangementer aftalt med bibliotekerne 1/10, 15/10 og 29/10 og hvem der 
arrangerer det? 

Deltagerlisterne blev suppleret. Skabeloner til ny type fuglekasse er stort set færdige og Carl 
Ejnar har produceret et eksempel på en af de ”nye” oplukkelige redekasser. 

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. 10-13.30) 
Deltagere: Kirsten, Carl Ejnar, Alex, Karen, Ivan, Jesper  
 

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

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

Deltagere: Kirsten, Ivan, Ea +? 

 

Nyt fra emnegrupperne bl.a.: 

Affaldshåndtering 

Irene har gjort en energisk indsats vedr. skolerne – og er i kontakt med Kirsten vedr. Miljø i 
skolen – gruppen. Flere tiltag vedr. skolernes indsats mod henkastet affald er forsøgt og 
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møder er blevet afholdt med flere parter. Måske kan elevrådene være en indgangsvinkel? 

Bekæmpelse af gyldenris 

Carl Ejnar har været tovholder på årets indsats vedr. gyldenris. Alt skulle nu være ryddet 
vedr. Radiomarken (med undtagelse af enkelte planter ved startbanerne, som end ikke kan 
nås med den forlængede hækkeklipper).  
Naturens Fantastiske Verden 

Ivan og Jesper har igen gennemført aktiviteten. Ivan var imponeret over børnenes viden og 
holdet i år var rigtig godt. 

Udlån af mosterier og ”hønsefræsere” 

Ivan fortalte om aktiviteterne. Begge hønsefræsere har skiftet lånere, den ene har fået nye 
høns (denne gang stribede skovhøns – som lånerne er meget glade for). Der er udarbejdet 
en orienterende folder om hønseholdet og en mere formel aftale vedr. rettigheder og pligter 
vedr. udlånet. Ventelisten er udvidet med interesserede fra Gladsaxe. 
Der er ganske mange reservationer af mosterierne.  
 

Nyt fra råd og udvalg m.m. Herunder bl.a.: 

Grønt Råd besigtigelsestur. 

Turen var gået til Bagsværd Vandværk hvor Bo Lindhardt – vandchef hos Novafos fortalte om 
de mange udfordringer med drikkevandet dvs. overvejelser vedr. analyser, de mange hensyn 
etc. Det var meget spændende og tankevækkende. Derefter gik turen til Fedtmosen til både 
natur i Gladsaxe og Herlev. Speciel natur og muligheder for fremme af biodiversiteten blev 
gennemgået. På Herlev-siden påtænkes afgræsning af et område efter forudgående 
behandling. P.t. er draphavre den altdominerende vækst i området trods ca. 10 års slåning 
og fjernelse af det slåede.  

LA21’s høringssvar vedr. Gladsaxestrategien.  

Heller ikke på dette møde nåede vi at gå i detaljer, så interesserede henvises til selv at se det 
på hjemmesiden: https://ggglx.dk/hoeringssvar/ 

Høringssvar vedr. Lokalplan 273 (dagtilbud ved idrætscenteret på Vandtårnsvej). 
Formanden og interesserede formulerer et svar – [Efterskrift – er afsendt] se linket ovenfor.  
 

Nyt om natur og miljø og siden sidst  

Jesper viste fotos og bl.a. Carl Ejnar, Kim, Kirsten, Irene, Alex og Jesper. Irene havde optaget 
fine videoer fra Gladsaxedagen, som også blev vist. 

Optagelserne var fra bl.a.: Gladsaxedagen, ekskursion med Grønt Råd, sommerferieaktivitet 
for børn/Naturens Fantastiske verden, udlån af hønsefræsere, pudsigheder fra Gladsaxes 
natur, bekæmpelse af Gyldenris i Radiomarken og håndværksmæssige indsatser fra 
foreningens side. 
 

Eventuelt 

Per nævnte et spændende projekt med regnvandshåndtering: Se det fredag d. 9 sept. fra kl. 
15, Mågevej 56 / Nattergalevej 74-76. Det skulle være meget flot jf. f.eks. her. 

[Efterskrift. Jesper efterlyser interesserede til en indsats for biodiversiteten i et område i Søborg.]  

https://ggglx.dk/hoeringssvar/
https://www.minboligforening.dk/blog/2020/8/9/nattergalevejkarreen-en-rekreativ-grn-og-bl-grdhave-med-regnvandshndtering-og-skybrudssikring

