
 

 

 
KØF bestyrelsens beretning okt. 2015 - okt. 2016 
 

I det forløbne år har vi haft særlig fokus på ”Bydiversitet”, altså det at byen og husene ikke 

bare skal være ens, ens, ens. Men at der godt må være forskellighed i byen, oplevelser, noget 

at kigge på, noget der udfylder byrummene, noget at diskutere og tage stilling til.  

Men vi arbejdede selvfølgelig også med andet i årets løb. Udgangspunkt var den handleplan, 

Årsmødet vedtog i oktober 2015. Første punkt i Handleplanen var imidlertid Bydiversitet: 

 

Bydiversitet. I Røde Vejrmølleparken gav en husejer os lov 

til at udsmykke sit hus med figurer. Det blev til en stribe 

mariehøns, kløverplanter og en ”altankasse” fyldt med 

blomster og søde bier. Det var et godt projekt, der ikke kom 

i karambolage med lokalplanen, da lokalplanen kun omtaler 

farver, man maler sit hus i og ikke figurer, der skrues op på 

facaderne.  

Kvickly-gavlen, den store kedelige grå gavl ud mod 

jernbanen, oplyste vi en mørk aften med forskellige 

farver. Det blev meget flot, og det skabte politisk 

opbakning til at sætte lys på gavlen. Endnu har 

sagen ikke været i kommunalbestyrelsen, men den 

skulle så småt være på vej.   

 

I kølvandet på offentliggørelsen af de såkaldte 

”Panama papers”, der afslørede, hvem der gemmer 

penge væk i skatteskjul i Panama, iklædte vi en af 

flygtningene i Kanalen ved rådhuset en t-shirt med 

teksten ”I Love Panama Papers”. Jens Galschiøt, der er kunstneren bag Flygtningene, synes det var 

en god ide, så han sagde straks ”ja”, til at lægge skulptur til, da vi spurgte ham. Ideen med denne 

”kunst-happening” var at sætte fokus på, at når rige mennesker gemmer deres formuer væk og ikke 

betaler skat, så bliver samfundet presset, og får sværere ved at løfte de helt nødvendige opgaver og 

hjælpe dem, der virkelig har brug for det – ikke kun flygtninge, men også mange andre. Det skaber 

spændinger, konflikter og polariseringer, som udfordrer samfundets sammenhængskraft.   

 

Sagen om gårdhuset i Faklens Kvt., vi først 

malede i to grønne farver, og derefter blev 

tvunget til at male gråt igen, fortsætter. 

Afdelingsbestyrelsen har ikke været sam-

arbejdsvillig. Indlæg til beboerbladet er blevet 

stoppet, og sagen har ikke fået en ordentlig 

behandling på beboermøderne. Men forhåbent-

ligt lysner det nu, så der kan komme en fornuftig 

dialog, og blive nedsat et ”farveudvalg” i 

afdelingen.  

 

4-Syd-figurerne, vi oprindelig satte op på gårdhuset i Ørnens Kvarter, vender nu hjem. Ikke til 

gårdhuset i Ørnen, men til boligafdelingens beboerhus. I skrivende er de fortsat udstillet i Galleri 

Bagatel, men der henter vi dem fra, maler dem op, og så skal de ellers hjem til VA 4 Syd.  



 

Som noget nyt lavede vi plakaten ”Albertlund Bydiversitet 

2016”. Plakaten viser 13 udsmykninger i byen fra det seneste 

år. Plakaten sælger vi for kr. 50. Overskuddet på kr. 20 går til 

solceller til Afrika. Planen er at lave en ny plakat i 2017 med 

nye motiver, der er kommet til inden for det seneste år. 

 

I øvrigt har vi også foreslået Dansk Sprognævn, at de officielt 

optager ”Bydiversitet” i det danske sprog  

 

Store Vejleå Trampesti. Vi vedligeholdt Trampestien ved at 

slå den med buskrydderen to gange, og vi arrangerede fire 

Trampeture - plus det løse. Vi har stadig til gode at opsætte en 

folderholder til Trampestihæftet. 

 

”Grøn Dag”.  På Grøn Dag fortalte vi om Bydiversitet, solgte 

årets Bydiversitets plakat, og ved et tegnebord, kunne folk 

prøve sig ud i ”Tegn din egen udsmykning” på et billede af et 

gårdhus, Kvickly-gavlen eller en tunnel. Med de to første ting 

gik det vældig godt. Hvorimod tegneriet ikke var nogen succes. 

Folk kommer ikke til Grøn Dag for at sidde og tegne - lærte vi.. 

Endvidere fortalte vi om vores solcelle-støtte til Afrika, og så udleverede vi naturligvis også vores 

hjemmedyrkede kompostorm. Det bliver lidt spændende at se, om der fortsat vil være efterspørgsel 

efter kompostorm, når nu hele byen skal til at sortere madaffald fra til bioforgasning. 

 

Bjørneklobekæmpelse.  I Hyldagerparken har vi nu bekæmpet bjørneklo på frivillig basis i 13 år – 

og det kan ses! I resten af Store Vejle Ådalen, inkl. Motorcenteret, bekæmper vi for kommunen 

mod betaling. I Kongsholmparken er der så få tilbage, at vi har lavet en aftale med kommunen om 

overvågning (med tilhørende bekæmpelse) i ti timer årligt. Pengene går ubeskåret til solceller til 

Afrika. 

 

Indsamling til Afrika. I år har vi dels bevilliget et solcelleanlæg til kr. 25.000 til et nyt børnehjem 

på Kalangala øen i Lake Victoria i Uganda, og dels har vi bevilliget kr. 22.000 til flere små anlæg til 

såkaldte ”landbrugsgrupper” i Karagwe distriktet i Tanzania. 

Samtidig bad vi modtagerne melde tilbage, hvordan det er gået med de anlæg, vi allerede har 

bevilliget. Om de fik de rigtige anlæg? Om der har været problemer med teknikken, og om der er 

styr på vedligehold og reparation? Heldigvis var der ingen problemer. Alle tilbagemeldinger var 

meget positive. En af dem skrev f.eks.: ”Ingen tvivl om, at jeres bidrag har gjort stor gavn” – og så 

bliver det straks lidt mere overkommeligt, at gå rundt og bekæmpe bjørneklo i fuld påklædning på 

en varm sommerdag. 

 

Mosaikkerne. Selvfølgelig satte vi lys på Klodemosaikken under COP 21 i Paris fra den 30. 

november til den 11. december 2015. Og det virkede tilsyneladende ;-) Der kom i hvert fald en 

global aftale ud af det. Alle lande forpligtigede sig i Paris til, at arbejde for at temperaturen maks. 

må stige to grader og helst ikke mere end 1,5 grad. Handlingsmæssigt er aftalen alt for vag, men det 

må komme hen ad vejen. Nu fik vi da en fælles global platform at tage afsæt i – så med Paris kom 

der trods alt lidt håb ind i processen igen. 

I løbet af året har vi fjernet den graffiti, der kom på mosaikkerne. Det var ikke meget, men lidt 

kommer der altid. Værst gik det ud over Hønse-maleriet. For der kan graffitien jo ikke bare fjernes, 

den skal males over.  



 

Generelt prøver vi at holde vores mosaikker i god stand, for vi synes, at hvis man laver noget i det 

offentlige rum, så har man, i respekt for andre mennesker, også ansvaret for, at det bliver 

vedligeholdt. 

I øvrigt forsvandt ”Afrikamosaikken” i skolegangen med bygningen af det nye Sundhedscenter. 

  

Medlemstur. Årets medlemstur gik til DAC (Dansk Arkitektur Center), hvor vi så udstillingen 

UPDATE - GØR BYEN SMART. Albertslund og DOLL indgik i udstillingen. 13 medlemmer var 

med. 

 

”Årets lyspunkt” 2015. Tidligere kaldte vi den 

”Lyseslukkerprisen”, men den gik hen og blev for 

snæver med for meget fokus på kun 

energi(besparelser). Vi ville gerne åbne den op og gøre 

den bredere, så vi ændrede navnet til ”Årets Lyspunkt”, 

og den gives som anderkendelse for en ”ekstraordinær 

indsats for byen og fællesskabet”. Og således uddelte vi 

prisen for 9. gang op under jul i december 2015. Årets 

prismodtager blev Janie & Mogens Haarh. På diplomet 

skrev vi, at de fik prisen fordi de:  

 

på eget initiativ og med sjælden ildhu driver et af byens vigtige mødesteder:  

”Galleri Bagatel” med tilhørende Cafe. 

”Bagatel” er, på trods af navnet, en stor folkelig kulturinstitution 

i byen - og har været det siden 2002. 

Med ”Bagatel” sætter Janie og Mogens farver på byen,  

og invitere byen indenfor til ferniseringer med nye kunstnere året igennem  

Tak – I gør byen bedre! 

  
Vestskovhæftet. Vi havde en drøm om ajourføre hæftet ”På tur i Vestskoven” og skaffe 

fondsmidler til, at kunne optrykke det i 10.000 eksemplarer, men det er et stort arbejde, og det 

nåede vi desværre ikke. Det gav dog anledning til en debat i bestyrelsen om udformningen af vores 

årlige Handleplan. Debatten mundede ud i, at vi indskriver en ”Ønskeliste” i Handleplanen. På 

listen kommer ting vi ikke nødvendigvis skal arbejde med, men ting vi gerne vil arbejde med, hvis 

alt flasker sig. Samtidig vil afsnittet også fungere som en slags huskeseddel, hvor gode ideer kan 

skrives ned. Vestskovhæftet er kandidat til Ønskelisten. Andre kan være at lave et hæfte om selve 

byen (nu vi har et om Kongsholmparken og et om Vestskoven), og noget om kredsløbsforståelse i 

forbindelse med 10 % mere natur i Albertslund. 

 

Andet: 
- Kommunalbestyrelsen har vedtaget et nyt slogan ”50 % by + 70 % natur = 120 % Albertslund”. 

Agenda Centeret har taget initiativ til at få skabt de 10 % mere natur. Det arbejde har KØF besluttet 

at bakke op om og bidrage til. Det falder også godt i tråd med at bekæmpe bjørneklo – derved 

skaber vi en mere varieret natur i byen. 

 

- Finn Aaberg var en markant borgmester i Albertslund i mere end 3 årtier. For Finn var dialogen, 

samtalen vigtig. Han gav plads til andre synspunkter og til borgernes engagement – således også til 

KØF. Derfor foreslog vi, at pladsen foran Sundhedshuset skal hedde ”Borgmester Finn Aabergs 

plads”. Og det skal være en plads. For på en vej passerer man hurtigt forbi hinanden, på vej i hver 

sin retning. Hvorimod en plads giver mulighed for at mødes, for at samtale og så giver den netop 

plads! Helt i Finns ånd. Kommunalbestyrelsen tager sagen op i efteråret.  



 

- Egentlig havde vi ikke sat 

cykelture ind i Handleplanen, men 

der kom nogle gode turforslag fra 

medlemmer, som vi greb. Først var 

der cykelturen til de nye store 

regnvandssøer (eller det nye 

Søhøjlandskab, som vi kaldte det), 

der er ved at blive anlagt har på 

egnen, til sikring mod 

oversvømmelser ved skybrud. 

Meget apropos regnede turen væk, 

så den måtte gentages. Men den var 

populær, og i alt kørte 45 med. Den næste tur, ”3 stier du ikke kender i Albertslund” var også 

populær, og heldigvis kendte ingen af deltagerne alle tre stier . På turen rundt til nogen af byens 

gamle (bondegårds) træer og nye (spændende) træer var vi 16. I skrivende stund er den sidste tur til 

Søndersø og Flyvestation Værløse ikke afviklet endnu.  

 

Medlemmer og nyhedsbrev. Den 6.9.2016 var vi 94 medlemmer. (Det er 16 færre end året før). 

I løbet af perioden har vi udsendt 7 numre af vores Nyhedsbrev ”Holdning og Handling”. 

De fleste får det på mail. Det gør det både lettere og billigere at sende ud, men det betyder også, at 

vi som bonus kan udsende nyhedsbreve og invitationer fra Agenda Centeret. 

 

Bestyrelsen. Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 6. oktober 2015. Til formand genvalgtes 

Erland Andersen (Røde Vejrmølleparken). Til næstformand genvalgtes Torben Nielsen (AB Syd 

Gård og Række). Som bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Tove Jensen (VA 4 Syd) og Knud Dahn 

(Robinievej). 

Bestyrelsen har i perioden holdt et bestyrelsesseminar og fem bestyrelsesmøder. Der ud over klares 

noget på mailen. 

 

Agenda Center Albertslund. KØF har to repræsentanter i ACA’s bestyrelse. På Årsmødet i 

oktober 2015 genvalgtes Knud Dahn (Robinievej) og Mikkel Ellung Larsen (BO-VEST). 

 

Økonomi. Kontingentet er som det altid har været kr. 75,- for en person, kr. 100,- for en husstand 

og kr. 500,- for foreninger. Ud over kontingenter får vi kr. 15.000 årligt til vores arbejde af Agenda 

Centeret. De midler, vi ikke bruger, går tilbage til Agenda Centret.  

 

Regnskab 2015. I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2015) godkendes af Bestyrelsen i 1. 

kvt. det efterfølgende år (2016) og siden forelægges Årsmødet (oktober 2016). Bestyrelsen 

godkendte regnskabet den 15.3. 2016: 

              Ind        Ud  

Kontingenter         7.525            

Afrika solceller indtægt            44.390                 

Afrika solceller bevilliget       43.000 

Afrika solceller overført til 2016        1.390 

Øvrige projekter og aktiviteter                 10.163 

Tilskud fra Agenda Centeret     2.638             .               

Balance                                54.553               54.553 

                ======             ====== 

 
Bestyrelsen den 6.9.2016 


