
 

 

 
 

KØF bestyrelsens beretning 
okt. 2016 - okt. 2017 

 

Igen har der været god og meningsfuld aktivitet omkring vores lille forening – lige fra 

udsmykning af byen og Trampesti, over mosaikker og ”Årets Lyspunkt” til 

bjørneklobekæmpelse og solceller til Afrika. Læs om det her:  

Bydiversitet. Den 29.3. sluttede 

cirklen for 4-SYD-figurerne. 28 

måneder tidligere havde vi fået 

pålæg om at fjerne figurerne fra et 

gårdhus i Ørnens Kvarter, men nu 

fik vi så lov til at sætte dem op på 

afdelingens beboerhus i Svanens 

Kvarter i stedet. Så figurerne kom 

”hjem”, og glæden var stor, da vi 

kunne genindvie dem. De syv 

figurer symboliserer afdelingens 7 

kvarterer: Ørnen, Svanen, Hanen, 

Spætten, Uglen, Ravnen og Duen. 

Dertil kommer kompasset, der peger mod 4 SYD. Alle 

hænger de nu på 4 SYDs beboerhus til glæde og 

eftertanke. Glæde, fordi vi ved, at farver gør os glade. 

Eftertanke, for når vi mennesker er forskellige – 

hvorfor skal vores huse så være grå og ens!? 

- Kvickly gavlen. Vi tog kontakt til kommunen, fordi 

der endnu ikke er sat lys på Kvickly gavlen, selvom der 

er almindelig enighed om, at det skal der. Det 

resulterede i, at der nu er sat en medarbejder på sagen i 

forvaltningen, og vores forhåbning er derfor, at der 

kommer lys på nu her til den mørke tid. 

- For andet år i træk lavede vi en ”Bydiversitets plakat” 

med eksempler på udsmykninger i byen skabt inden for 

det senest år. Plakaten sælger vi for kr. 50. Overskuddet 

(kr. 20 pr. plakat) går ubeskåret til solceller til Afrika.  

Årets arbejde har taget udgangspunkt i den Handleplan, der blev vedtaget på sidste 

Årsmøde i oktober 2016. Overskrifterne med fed og understreget er taget fra Handleplanen. 



 

- På årets bestyrelsesseminar lavede bestyrelsen et idekatalog over steder, hvor vi kan lave 

udsmykninger. Stederne er blevet prioriteret og dem arbejder vi så videre med. 

Affald, sortering og genbrug. Vi har en aftale med graffitimalerne, der malede betonmuren ved 

Agenda Centeret. De vil gerne hjælpe os med at lave et ”kredsløbsmaleri”. Bolden ligger lige nu 

hos os. Vi skal finde et sted, hvor maleriet må laves, og vi skal lave oplægget til og rammerne for 

udsmykningen.  

Store Vejleå Trampesti. I årets løb 

har vi arrangeret 5 guidede 

trampeture. To af dem var temature 

med guider udefra. Dels en spændende 

tur med titlen ”Træerne & byens 

forunderligste skov” hvor Jens 

Thejsen var guide, og dels ”Opdag 

svampene på Trampestien” med Poul 

Evald Hansen (som i skrivende stund 

ikke er afviklet endnu).  

Efterhånden har vi måttet erkende, at det alt for ofte er blevet for svært at passere det våde stykke 

i Egelundparken. Det har vi derfor taget konsekvensen af, og lavet et tillægskort til turhæftet, 

hvor vi anbefaler, at man tager grusstien, hvis man vil være på den sikre (tørre) side. 

”Grøn Dag”. Lørdag den 29. april stillede vi naturligvis igen op på kommunens Materialegård. 

Vi solgte den nye Bydiversitet 2017 plakat og udleverede kompostorm.  

Plakaten brugte vi også som udgangspunkt for en konkurrence, hvor man skulle gætte, hvor de 

enkelte udsmykninger er i byen. 

Indsamling til Afrika. Fra byens 

institutioner indsamlede vi 4-500 

par børnesko til skole- og 

børnehjemsbørn i Uganda via 

hjælpeorganisationen Masomo. 

Dejligt at kunne give sko videre, til 

nogen der virkelig har brug for 

dem. 

Vi har også doneret solcelleanlæg, 

men vi har ikke så travlt med at 

komme af med pengene mere. For nu hvor der bliver færre og færre bjørneklo, og vores 

indtægter derfor falder, så behøver vi ikke fyre det hele af på en gang. I runde tal har vi kr. 

100.000 tilbage. 

Årets overskud fra kontingent indbetalinger på kr. 2.092 har bestyrelsen besluttet at donere til 

Solceller til Afrika. 



 

Bjørneklobekæmpelse. I forhold til da vi startede med bjørneklobekæmpelsen for 14 år siden, er 

der måske kun 10-15 % tilbage. Der er stadig seriøse kolonier rundt omkring, men med tiden går 

vi mere og mere over til overvågning, for at undgå at nye etablerer sig, i stedet for egentlig 

bekæmpelse. 

I Hyldagerparken, hvor vi bekæmper dem på frivillig basis, er der heller ikke så mange tilbage. 

Derfor er vi begyndt at starte årets bekæmpelse på Motorcenteret, hvor der fortsat er mange. På 

Motorcenteret har vi været 5 gange i årets løb. Resten af Store Vejleådalen har vi delt mellem os.  

Mosaikkerne. Under klimatopmøde i Marrakesh i Marokko den 7. til den 18. november satte vi 

traditionen tro lys på klodemosaikken, hvis budskab er: Globale aftaler eller flere kloder! Foran 

klodemosaikken er vi også nødt til at klippe beplantningen, for ellers går der ikke lang tid, så kan 

man ikke se mosaikken fra togene længere.  

Hønsemaleriet har desværre fået graffiti på sig et par gange. Det er lidt bøvlet, at skulle male det 

op igen, men det gør vi selvfølgelig alligevel.  

Medlemstur. Vi havde planlagt en medlems-tur til Nørrebro, for at se på udsmykninger i byen. 

Men ved nærmere eftersyn, var der ikke nok at kigge på, til en hel tur.  

”Årets lyspunkt” 2016. Prisen er 

en anderkendelse til en, der har 

gjort en ”ekstraordinær indsats for 

byen og fællesskabet”. I december 

2016 uddelte vi den for 10. gang. 

Årets prismodtager blev Helene 

Eskildsen. På diplomet skrev vi: 

Prisen tildeles i 2016 Helene 

Eskildsen der med utrættelig 

energi har arbejdet for at gøre 

byen og borgerne klar til mere 

sortering og genbrug. På 

beboermøder, generalforsamlinger 

og i bestyrelser har Helene tegnet, fortalt og overbevist. Hun har hjulpet stort set alle byens 

boligområde. Dimensioneret og designet ordninger. Haft snor i producenter og forhandlere. Været 

uundværlig sparring for forvaltninger og affaldsselskaber. Arbejdet dedikeret med indendørs 

sortering. Og i det hele taget gjort byen klar til overgangen fra ”Køb-og-smid-væk-by” til 

”Kredsløbsby”  

Tak – du gør byen bedre! 

”Ønskeliste”. I handleplanen har vi en Ønskeliste med ting, vi godt kunne tænke os at lave, men 

som vi ikke forventer at nå. For ikke at glemme dem, kommer de på Ønskelisten. En enkelt ting 

fra Ønskelisten lykkedes det dog alligevel at få gennemført. Det var en guidet tur til De Våde 

Enge i Kongsholmparken og Egelundparken. 

 



 

Andet der ikke var med i Handleplanen 

- Vi har bakket op om Agenda Centerets og Naturgruppens arbejde med Biotopia i Birkelundparken 

og 10 % mere natur i byen, ved at informere om det og invitere medlemmerne med. 

- To gange cyklede vi ud for at finde ”Kæmperne”. Vi allierede os med Jørgen Hansen, der var 

guide på de to velbesøgte ture. 

- Da Vestskoven fejrede sit 50 års 

jubilæum, deltog vi med en bod ved 

Naturcenter Herstedhøje, hvor vi dels 

fortalte om, hvad der var her inden 

Vestskoven kom til, og dels hvad vi selv 

har lavet i forhold til Vestskoven: 

MotorNej, Naturlejre ved Kridtbjerget, 

Cykelture og vores to udgaver af ”På tur 

i Vestskoven”. 

 

Medlemmer og nyhedsbrev. Den 6.9.2017 var vi 86 medlemmer. Det er 8 færre end året før. I 

løbet af perioden har vi udsendt 5 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 4. oktober 2016. 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), mens Jens Ohlsson (Galgebakken) blev nyvalgt. 

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

noget på mailen. 

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

oktober 2016 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 2016. I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2016) godkendes af Bestyrelsen i 1. 

kvt. det efterfølgende år (2017) og siden forelægges Årsmødet (oktober 2017). Bestyrelsen 

godkendte regnskabet den 3.4. 2017: 

              Ind        Ud  

Kontingenter         7.275            

Øvrige projekter og aktiviteter                   5.183 

Overført til Solceller til Afrika                    2.092 

Afrika solceller indtægt            38.000                 

Afrika solceller bevilliget       47.000 

Afrika solceller overført fra 2015     9.000              .  

Balance                                54.275               54.275 

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

 
Bestyrelsen den 11.9.2017 


