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Kære Kulturøkologer 
 

Årsmøde tirsdag den 6.10. kl. 18.30 

Årsmødet i KØF bliver i år tirsdag den 6. oktober i Agenda Centeret i Kanalens Kvarter 32. 

Dagsorden bliver som vedtægterne foreskriver, og I vil senere få bestyrelsens beretning sendt ud 

(den skal lige være helt klar) - men nu har I i hvert fald datoen. 

Bestyrelsens forslag til Handleplanen er derimod klar, og det er næppe en overraskelse, at 

”Bydiversitet” er udtænkt til at være særligt fokusområde det kommende år. I sin helhed ser 

forslaget til Handleplan således ud: 

 

* 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. 

 

Kalender: 

- Onsdag den 9.9. kl. 18.30.  Trampetur på Store Vejleå Trampesti. Guide Tove Jensen. 

Sted: Roskildevej ved Roskilde kro. 

 

Få KØF-Nyt på mail 

Har du mail, så lad os spare på papiret: Få KØF-Nyt på mail. Oven i hatten får du også Nyt fra 

Agenda Centeret og andet godt. Mail din adresse til markussen@agendacenter.dk, tilmeld dig og få 

det hele med   

Med venlig hilsen 
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Povl Markussen 


