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Referat af fællesmøde i Foreningen Lokal Agenda 21 i Gladsaxe 

torsdag 12. januar 2023 

Til stede:  Jens, Anne, Lillian, Maria, Birgit, Ivan, Kirsten, Carl Ejnar, Kim og Jesper.   

Der var afbud fra Ea. 
 

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

Godkendelse af referat fra møde 23/11-2022 
Godkendt. 
 

Godkendelse af dagsorden 
Godkendt. 

 

Næste møde(r) og events: 
• 23. februar 2023 (torsdag) kl. 18-20 Fællesmøde 
 

Hvad vil vi med LA21 og GIC i 2023? Da punktet relaterede sig betydeligt til det efter-

følgende dagsordenspunkt Årshjul for aktiviteter – ændringer/nye idéer? - blev 

punkterne med mødelederens accept slået sammen. 

Kim orienterede kort om baggrunden for punkterne: Dels et ønske om at få nye idéer på 
bordet, dels en reaktion på reduktionen i driftsmidlerne til grønt IDÉcenter og den kommen-
de temadrøftelse i KMU. P.t. vides ikke ret meget om hensigterne. Der kan antageligt være 
flere forskellige dagsordner. 

Blandt de fremmødte var der overvejelser om hvorvidt besparelserne kan skyldes omverde-
nens manglende kendskab til hvor stor en indsats, der gøres. Bl.a. derfor satses på yderligere 
oplysning. 

Det blev også overvejet hvorvidt en rebranding kunne gøre en forskel f.eks. nyt navn, udtryk 
m.v. for at opnå en anderledes identitet i brugernes bevidsthed. Kunne det måske fremme 
forståelsen f.eks. at kalde GIC for et Verdensmålscenter og en kommende guide efter Jesper 
for en Verdensmålsguide? 

Der var spørgsmål til, om baggrunden kunne være, at kommunen i højere grad ønskede at 
satse på frivillig arbejdskraft – altså en spareøvelse for at erstatte lønnet arbejdskraft. Kim 
nævnte, at den diskussion blev taget for omkring 10 år siden ved formuleringen af Frivillig-
politikken og at frivillige ikke må overtage lønnet arbejde. Fra anden side blev dog henvist til 
nogle gråzoner.  

Kim opfordrede til at vi fortsatte drøftelsen fra sidst: Hvad vil vi bruge GIC til? - og hvilke ak-
tiviteter vil vi udføre? Som før nævnt sammenlignes årshjul med kommunens miljøafdeling for 
at se hvor samarbejde er muligt og Kim så gerne gennemført flere projekter i forhold til omfan-
get af de løbende aktiviteter (og administration), men det er en vanskelig ambition at løfte. 
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Der blev lagt op til en åben diskussion af nye veje – dvs. udover de klassiske arrangementer 
som deltagelse i Søens Dag, Gladsaxedagen etc. Der var heldigvis mange gode bud: 

Herunder er et forsøg på en sammenskrivning af hovedsynspunkterne i IKKE-prioriteret 
form. Alle bidrog mere eller mindre, så navnereferencer til de enkelte punkter er udeladt. 

Ivan opfordrede referenten til at gruppere idéer og forslag. Imidlertid lapper mange ind over 
hinanden, men herunder er gjort et forsøg på opdeling i blot tre grupper: 

 

Medlems-hvervning – herunder de unge: 

A. Aktiviteter for de unge – evt. en unge-organisation. 

B. Spørge en gruppe unge ”ambassadører” hvad der tænder dem – som grundlag for initia-
tiver overfor de unge. Også gerne en ”fokus-gruppe” af andre interessenter, for bedre at 
kende borgernes ønsker. Det kan vise os hvor potentialet for vores indsats er.  

C. I flere sammenhænge kan video være velegnet til at skabe interesse og informere. Irene 
har tidligere vist evner på området. Kan yderligere indsats gøres?  

D. ”Sælgerstafetter” ved hvert arrangement – altså at afse ressourcer til at hverve interesse-
rede i modtagelse af nyhedsbrev eller deltage i aktiviteter ved hvert af vores arrangementer. 

E. Evt. 6 eller 8 arrangementer om året, hvor der lægges ekstra vægt på at rekruttere nye til 
foreningen.  

F. Som før skal vi naturligvis være observante overfor, hvornår det er bedst at opsøge bor-
gerne. Så aftener og weekender er vi nødt til at være ”på”. 

 

Synlighed og udvikling 

G. Benytte f.eks. CO2-meteret (efter opdatering) skiftevis udenfor GIC og indenfor i GIC, for 
at trække interesserede til. Et led i at satse på yderligere synlighed, men stadig med reel 
vidensformidling. 

H. Gentage tidligere tilbud om tur med fremvisning af borgeres måder at håndtere de man-
ge affaldsfraktioner på. Kim og Carl Ejnar viser gerne frem. Et tredje besøgssted kan nok 
findes. Uanset omfanget af deltagelsen er der et godt signal i at vise, at borgeren godt 
kan sortere – og det på en ret smart måde. 

I. Brugerundersøgelse f.eks. via nyhedsmailen, med lodtrækning af præmie blandt delta-
gerne for at få kendskab til f.eks. konkrete arrangementers effekt og ønsker blandt bru-
gerne. Vil næppe give noget videnskabeligt resultat, men kan være en god strømpil/ ret-
tesnor – og andre tilgange har vist sig vanskelige at gennemføre i praksis. 

J. At gøre nogle af de eksisterende aktiviteter mere attraktive ved at tydeliggøre deres rela-
tion til større sammenhænge. Nogle anser måske ikke bygning af fuglekasser for værdi-
fuldt, men aktiviteten rummer jo elementer af en meget større fortælling: F.eks. at man i 
praksis og lokalt kan gøre noget for sin omverden og naturen, men også at se det store i 
det små dvs. en anden tilgang omverdenen end forbrugerismen etc. Fortællingen må med.  

K. Affaldssortering og de meget aktuelle tema: vand - kan måske være temaer i nyheds-
mailen.  
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Nye aktiviteter, ny præsentation og justering af aktiviteter  

L. Forslag om generelt at bidrage med yderligere projekter om grøn omstilling. 

M. Indsats for grøn omstilling i klubber, ved arrangementer etc. 

N. Kursus/foredragsrække/aftenskole. Adskillige emner er vi jo leveringsdygtige i på såvel 
fællesmøder som i separat regi f.eks. klima, biodiversitet, økologi, affald, grønne skoler, 
kemi, Verdensmål etc.  

O. Affaldssortering er vedkommende for borgerne, der møder udfordringer, men vi må pas-
se på ikke at rådgive, det er kommunens opgave – men oplagt at samarbejde. Hvordan 
affaldet bliver genanvendt, kan måske være interessant og motiverende – og Vestfor-
brænding skulle have en stribe videoer liggende. Vigtigheden af sorteringen er central at 
formidle.  

P. Ønske om styrket indsats overfor skolerne, men der opleves stor udfordring med at få 
kontakt. Skolernes miljøgruppe SMIL eksisterer ikke mere. Elektroniske henvendelser når 
måske ikke igennem til rette postkasse, og selv personlige henvendelser har ikke altid 
effekt. Måske skal man gå helt til skolelederne? En gang (omkring 1987) var der i et par 
år en fritidsvejleder tilknyttet hver skole med måske 10 timer om ugen til formålet. Det 
kunne være rart, men koster jo desværre…  

Q. Forslag om indsats vedr. miljøvenligt havebrug, kend din have, økohavebrug, hjælp til 
selvhjælp i haven etc. – men med en lidt anden tilgang og organisering end tidligere. Det 
kan være interessant at høre hvordan Grønne Naboskaber fremmer den sag?  

R. Forslag til ny indsats til at hjælpe med at fremme biodiversiteten i haver f.eks. 4-5 perso-
ner, der viser vejen i demonstrationsprojekter til inspiration for andre. Måske en biodi-
versitetsvariant af en ”have-make-over”, så LA21 kommer rundt. Få f.eks. inspiration på 
DR.dk med serien Vilde haver – gør det selv med Kathrine Turner se: 
https://www.dr.dk/drtv/serie/vilde-haver-_-goer-det-selv_209321 

S. Ikke mindst i forbindelse med biodiversitet er børn en vigtig målgruppe, men vi skal 
huske at tænke dem ind i adskillige sammenhænge. 

T. [Efterskrift. Affald i naturen (dog især forebyggelse) er selvsagt også et oplagt emne hvor 
vi måske også har mulighed for at tiltrække nye frivillige, der vil give en hånd] 

 

Nyt fra råd og udvalg m.m.  

Den vigtige diskussion jf. tidligere punkt blev prioriteret, så der var kun få oplysninger under 
dette punkt – mest vedr. ”med mere”: 

• Ændringer på materielgården er formodentlig som følge af kommunens kommende 
hjemtagning af indsamling af dagrenovation (etablering af lokal transformerstation og 
ændret indretning af enkelte lokaler).  

• Der er forlydender om at der nu er valgt tilbud vedr. ombygning/udvidelse af genbrugs-
stationen (lukker primo april af samme grund). Nærmere om pladsens arkitektoniske ud-
tryk og mere detaljerede indretning, kan derfor antageligt snart fremvises. Den overord-
nede plan forventes uændret. 

https://www.dr.dk/drtv/serie/vilde-haver-_-goer-det-selv_209321
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• Jesper har 25-års jubilæum som grøn guide 1. april – dvs. samme dag som Grøn Dag på 
genbrugsstationen. Der er IKKE ønske om nogen opmærksomhed i den sammenhæng.     
I stedet vil det glæde Jesper, hvis man vil støtte arbejdet med natur og miljø – f.eks. med 
bidrag til Danmarks Naturfredningsforening.     

Nyt om natur og miljø og siden sidst  

Der blev vist fotos m.v. fra flere parter og Jesper orienterede - bortset fra sidste punkt, hvor 

Kim tog over: 

• Indsats på LA21 lageret 

• Nye ansigter/beskrivelser, der er på vej til den fælles LA21 plakat 

• Julearrangementer 

• Kommende omfattende renovering af Tinghøj Vandreservoir 

• Biologiske iagttagelser og indsatser 

• Projektet med Søborg Hovedgade - se https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg-

og-bolig/byggeri/soeborg-hovedgade/fornyelsen-af-soeborg-hovedgade 

• Fra rundvisning – ”Grønt er det nye sort” – om miljøinitiativer i Ørestaden 

 
Eventuelt 

Der er udsigt til at få oplæg på et kommende fællesmøde (dog ikke 23/2) af Susi Rasmussen, 

hvis omfattende personlige klimaindsats blev omtalt i Gladsaxebladet i december – se side 

10 her: https://www.e-pages.dk/gladsaxebladet/341/ 

 

 

https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg-og-bolig/byggeri/soeborg-hovedgade/fornyelsen-af-soeborg-hovedgade
https://gladsaxe.dk/kommunen/borger/byg-og-bolig/byggeri/soeborg-hovedgade/fornyelsen-af-soeborg-hovedgade
https://www.e-pages.dk/gladsaxebladet/341/

