
 
 

”Holdning og Handling” 
November 2015 - no. 139 

     

Nyhedsbrev fra Kulturøkologisk Forening i Albertslund 

 

Kære Kulturøkologer 
 

Mariehøns til næste hus 

Som I nok har set i AP, har der igen været en del debat om Torbens hus, som vi blev tvunget til at 

male over, fordi boligafdelingen ikke ville søge dispensation i kommunen. Det er ærgerligt, og 

egentlig også uforståeligt, for det jo er nu op til renoveringen af gårdhusene, at udsmykningen skal 

prøves af, beskues og diskuteres, for at finde ud af hvad der skal være tilladt, hvad ikke og hvordan 

udsmykningen det i givet fald skal vedligeholdes. Men sådan skulle det ikke være. Så meget des 

bedre er vi i fuld gang med at forberede udsmykningen af det næste hus. Vi skal ikke løfte sløret 

for, hvor det er, men kan dog sige, at det er en ejerbolig….  

 

Årsmødet vel overstået – genvalg over hele linjen 

Referatet fra Årsmødet (med handleplan for 2016) er optrykt på bagsiden af dette Nyhedsbrev. 

 

Vi inviterer på to nye guidede Trampeture på Trampestien.  

Lørdag den 14.11. kl. 13 er Torben Nielsen guide. Turen følger hele Trampestien fra Roskilde Kro 

(hvor vi mødes) til Snubbekorsvej. 

Søndag den 15.11. kl. 10 er Povl Markussen guide. Turen starter fra Snubbekorsvej (ved 

Golfbanen) og kombinerer den nordligste del af Trampestien med Vikingevejen, der går på tværs af 

Ådalen fra Vikingelandsbyen til Kroppedal. 

 

Følg med på www.agendacenter.dk og på FB 

Hjemmesiden opdateres hver uge med miljønyt fra Kulturøkologisk Forening, Agenda Centeret og 

Byen og med ”Ugens Tanke”.  

Du kan også følge ”I Love Albertslund” på https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund 

 

Med venlig hilsen 

 

Povl Markussen 

 

http://www.agendacenter.dk/
https://www.facebook.com/ILoveAlbertslund


Referat fra Årsmøde i KØF den 6.10.2015 
 

 

1. Formalia 

- Årsmødet var lovligt indkaldt, dagsorden blev godkendt og Povl tager referat. 
 

2. Bestyrelsens beretning (herunder regnskab 2014 og handleplan 2016) 

- Den skriftlige beretning blev suppleret med bemærkninger om, at siden beretningen blev 

skrevet, har formanden haft et indlæg i AP (på nettet), om at sætte lys på den store gavl på 

sundhedshuset, der vender ud mod banen. Endvidere har ejendomskontoret i AB-Syd pålagt 

Torben at male hans grønne gavl grå igen. Det sidste blev diskuteret, og det blev aftalt at male 

gavlen den 7.10. 

- Beretningen blev godkendt. 

- Årsregnskabet for 2014 blev taget til efterretning i henhold til vedtægterne. 

- Handleplan 2016 blev diskuteret og følgende blev vedtaget: 
    

* Bydiversitet: Særligt fokusområde. Fortsætte diskussionen om udsmykning af vores huse. 

Følge op på de huse vi har udsmykket og udsmykke nye. Lave andre udsmykninger på ting og 

steder i byrummet. 

* Store Vejleå Trampesti: Vedligeholde Trampestien og arrangere en række guidede 

Trampeture. Opsætte en folderholder, male fodspor og uddele Trampestihæftet i udvalgte 

boligområder. Synliggøre andre Trampestier i byen. 

* ”Grøn Dag”: Deltage i kommunens Grønne Dag på Materialegården med bydiversitet, 

kompostorm og Afrika/solceller. 

* Indsamling til Afrika: Donere solceller til Afrika. Det kan være i form af solcelleanlæg, 

solcellelamper og solcellerregnemaskiner. Opsamle erfaringer. 

* Bjørneklobekæmpelse: På frivillig basis i Hyldagerparken. I Store Vejleådalen i øvrigt (inkl. 

motorcenteret) for Albertslund kommune. 

* Mosaikkerne: Vedligeholde mosaikkerne og oplyse Klodemosaikken under COP 21 i Paris fra 

slut november til den 11. december 2015. Deltage i klimademonstrationen den 29.11.  

* Medlemstur: Arrangere en medlemstur (gerne om Bydiversitet). 

* Årets lyspunkt 2015: Prisen for ”ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet” uddeles af 

bestyrelsen i december. 

* Vestskovhæftet: Arbejde for at skaffe fondsmidler til at udgive en revideret udgave af 

Vestskovhæftet. Ideelt set i 10.000 eksemplarer. 
    

3. Indkomne forslag 

- Der var ikke indkommet forslag 
    

4. Budget 2016 (herunder fastsættelse af kontingent) 

- Kontingentet fastholdes: 75,- pr. person. 100,- per husstand. 500,- pr. forening. 

- Netto-budget på kr. 21.000 blev vedtaget. 
       

5. Valg til bestyrelsen 

- Til formand genvalgtes Erland Andersen. 

- Til næstformand genvalgtes Torben Nielsen. 

- Til bestyrelsen genvalgtes Tove Jensen og Knud Dahn. 

- Som repræsentanter i Agenda Centerets bestyrelse genvalgtes: Mikkel Ellung (BO-VEST) og 

Knud Dahn. 
     

6. Andet (intet)                               Ref. Povl 

 


