
 

 

 
KØF-bestyrelsens beretning 
for perioden okt. 2010 - okt. 2011 
 

På Årsmødet i oktober 2010 besluttede vi en Handleplan for året, der skulle komme. Det er 

med udgangspunkt i den Handleplan, vi her vil beskrive, hvordan året så faktisk gik. Det blev 

jo et ganske spændende år med både Hønsemaleri, Menneske-burhøne, Solceller til Afrika, 

introduktion af Trampestien, et knap så vellykket projekt med 2.000 gule krokus, men til 

gengæld et vældig godt nyt hverdags-cykeltur-koncept og ikke mindst flere medlemmer  

  

Fokus på mad-etik. Vi klunsede et bur, som vi først til Grøn Dag på Materialegården og siden til 

”Grønne fodspor” i A-Centeret, proppede en person ind i, for at vise hvordan det ville være, hvis 

der var byttet om på rollerne, og hønsene havde magten i stedet for os mennesker. Det gjorde meget 

stort indtryk! – hvilket vel heller ikke er så underligt…. 

For at gøre demonstrationen fuldstændig, havde vi ved siden af menneskeburet en rigtig høne i et 

bur på størrelse med den plads en burhøne har at leve hele sit kummerlige liv i uden udsigt til 

nogensinde at komme ud i levende live. 

 

Siden fulgte vi op med tunnelmaleriet ”På den ene side og på den anden side..!”, i tunnelen på 

Damgårdsstien under Lyngmosevej. På den ene væg går 9 glade økologiske høns på deres 36 m2, 

mens der på den anden side er 9 forpjuskede burhøns der tilsammen ikke engang har 1 m2. Senest 

har vi skruet en metalplakette op ved maleriet med teksten:  

 

”På den ene side og på den anden side..!” 

- Ni økologiske høns lever på 36 m2 

- Ni burhøns lever på 0,75 m2 
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Endelig prøvede vi også i samarbejde med biblioteket at få udstillingen ”Hungry Planet” til byen. 

Det er en flot og tankevækkende fotoudstilling, der viser hvad og hvor meget familier rundt om på 

kloden spiser på en uge. Desværre lykkedes det ikke – endnu i hvert fald… 



 

Deltage med bod til Klimamarchen Gå-1-Ton. Det gjorde vi, men vi har lidt svært ved at finde 

det rigtige at stå med. Alle deltagere får i forvejen vores Vestskov-hæfte, når de indskriver sig, så vi 

har ikke lige fundet ud af, hvad vi så skal stå med – og en høne i bur er ikke så velplaceret lige der. 

Så hvis vi ikke finder på noget mere genialt, så dropper vi en bod fremover – men opfordrer meget 

gerne alle til at gå med i Klimamarchen, der i år afvikles søndag den 18.9. kl. 10. 

 

Kommunens Grønne Dag. Også i år havde vi produceret kompostorm, som vi solgte til 

kommunen og udleverede på grøn dag. Det tjente vi kr. 5.000 på, og dem sender vi til solcelleanlæg 

på skoler i Afrika.  

 

Indsamling til Afrika. De seneste par år har vi slået os på mikrolån til afrikanske kvinder inden for 

landbruget. Princippet med mikrolån er kanon godt. Det kan sparke gang i den lokale økonomi og 

gøre folk selvhjulpne i stedet for, at de er fattige og måske endda afhængige af hjælp udefra. Men 

der har været meget blæst om mikrolånene, og det er ret svært at gennemskue, om det er kvinderne 

eller mellemmændene, der egentlig har mest glæde af dem. Så vi besluttede, at søge nye veje – i 

hvert fald ind til vi har mere vished om, at mikrolånene også reelt komme kvinderne til gavn.  

Den ”nye vej” er at donere solcelleanlæg til skoler i Mail, så ungerne også kan studere efter mørkets 

frembrud. I forbindelse med opsætningen af solcelleanlæggene uddannes lokale folk til at kunne 

håndtere og vedligeholde anlæggene. Et anlæg koster 1.000 Euro og vi har ind til videre sponseret 

fire. 

 

Bjørneklobekæmpelse. I Hyldagerparken (hvor vi bekæmper på frivillig basis) har vi nu ganske 

godt styr på bjørnekloen. Men det er også på ottende år, vi bekæmper dem. I takt med at behovet for 

bekæmpelse i Hyldagerparken er gået ned, har vi kunnet løfte hovedet og hjælpe kommunen andre 

steder i Store Vejleå dalen.  

Men i år fik kommunen også store problemer med selv at kunne klare bekæmpelsen på 

motorcenteret (Gokart og knallertbanerne), hvor man ikke kan komme til med maskiner, men er 

nødt til at bekæmpe planten manuelt. Vi blev spurgt om vi ville påtage os opgaven, vi sagde ja, og 

nu har vi så endnu et område at passe på. Ud over motorcenteret og Hyldagerparken er det omkring 

stadion, ved golfbanen, Egelundparken og Kongsholmparken. Så det er ikke fordi, vi keder os – 

men til gengæld sikrer vi, at der ikke bliver brugt sprøjtegifte og ikke mindst så tjener vi penge, der 

går ubeskåret til solcelleanlæg til Afrika! 

 

”Kultur i Natur”. Planen var at lave et stort motiv af krokus på motorvejsvolden ved stadion. 

Motivet skulle i første omgang være solen, og senere skulle der så komme en vindmølle, solceller 

og vandkraft til for at vise, at nu – kære bilist – kører du i Albertslund, og her tænker vi Vedvarende 

Energi. Og jo, vi fik da plantet et par tusinde krokus i efteråret 2010, men i løbet af vinteren må dyr 

have brugt motorvejsvolden som spisekammer, for da foråret kom, var det en sol med store bare 

solpletter, der blomstrede frem. Nu må Årsmødet så diskutere, om vi tror på projektet, og skal 

lægge flere krokus i volden i dette efterår, eller om vi stopper her.. 

 

Mosaikkerne. I november-december 2010, da der var Klimatopmøde i Mexico satte vi lys på vores 

klodemosaik ”Globale aftaler eller flere kloder!”. Vi fik gravet kabler ned, monteret lamper og 

aftalt med Rådhusdammen, at vi måtte låne deres stikkontakt. Det så rigtig godt ud, og det må vi 

gøre igen i år, når det skal være Klimatopmøde i Sydafrika. 

I årets løb kom der flere store graffitier på og ved siden af mosaikken. Det har vi bøvlet lidt med, 

lige som lamperne også skal have et tjek, inden de kan lyse op igen, men sådan er det, og i hvert 

fald ikke noget der skal slå os ud, for så kan vi jo slet ikke lave noget som helst. 

De andre mosaikker har der ikke været problemer med. De kan måske godt trænge til en afvaskning 

og maling af muren omkring dem, men ellers sørger vi bare for, at der altid er mosaikfoldere i de 2 



 

folderholdere, vi har sat op hhv. ved Musikteateret / ”Yin-Yang mosaikken” og ved Agenda 

Centeret / ”Lad Kanalen blomstre”. 

 

   
 

Trampesti langs Store Vejleå. Efter en del forarbejde og flere traveture lancerede vi oplægget til 

Trampestien langs Store Vejleå i januar 2011. Stiforløbet er i bogstaveligste forstand langs med åen 

fra Roskilde kro til Snubbekorsvej. Ideen er blevet taget rigtig godt imod af bl.a. 

Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet, Grønt Råd og kommunen, så vi er fortrøstningsfulde  

og håber med vanlig optimisme, at den kan realiseres i 2012 – men nu må vi se. 

 

Motorring 4. Udvidelsen af M4 ved golfbanen er for længst besluttet, og gravearbejdet går i gang i 

foråret 2012. Der har ikke været så meget aktivitet på den front, men vi følger det og bidrager og 

deltager, hvor det er relevant. 

 

Guidede cykelture. I maj arrangerede vi 3 cykelture, som vi kaldte hverdags-cykelture. Ideen var, 

at der netop skulle være nogle stykker i rap, så de blev lidt lettere at arrangere og opreklamere, og 

samtidig skulle de heller ikke kræve så meget forberedelse til oplæg og den slags. Da der var god 

opbakning til dem og oven i købet kritik af, at vi kun lavede 3, skyndte vi os, at arrangere 3 mere i 

efteråret. De gik alle ud i Vestskoven, og dem var der også god søgning til (i hvert fald de 2 af dem, 

hvor der ikke var regnvejr..). Men det synes, at være et godt koncept, vi også kan cykle efter til 

næste år. Cykelturene har også bragt os i kontakt med nye folk, som siden har meldt sig ind . 

Den traditionelle Jazz-tur til Tranegilde i august havde 9 deltagere. 

Den nu hedengangne ”Legeplads-tur” for børn og voksne genopstod i år i form ”Oplevelsesturen” 

den 4. september med i alt 15 deltagere. Det særlige var at turen startede ved fælleshuset på 

Herstedlund, hvor vi også havde delt løbesedler ud - alle deltagere var da også fra Herstedlund...! 

 

Lyseslukkerprisen 2010. Prisen uddeler vi hvert år i december som hæder til en person, der har 

gjort en ekstraordinær energibesparelses indsats. I 2010 fik Kirsten Duelund Larsen prisen. På 

diplomet skrev vi: 

 

Prisen tildeles i 2010 Kirsten Duelund Larsen, der med stor interesse for bæredygtighed, åbenhed 

for nye vedvarende energiteknologier og megen tålmodighed overfor udførelsen har lagt hus til 

tidens måske mest perspektivrige boligrenovering. 

Huset er efterisoleret med 40-50 centimeter tykke væg- og tagelementer, og det producerer lige så 

meget energi, som det bruger ved hjælp af solceller, solfangere, varmegenindvinding og en 

varmepumpe, der tager varmen fra spildevandskloakken. 

Huset er et demonstrationsprojekt, der viser, hvordan vi kan renovere vores huse på vej mod 

bæredygtighed ! 

 

 



 

Da vi til det sidste hemmeligholder, hvem der er årets prismodtager, lykkedes det også denne gang 

at overrumple en glad prismodtager, der helt uforberedt fik overrakt diplomet og en kurv med el-

spare-ting, klimabog, julegodter og naturligvis en rigtig (stearin)lyseslukker! 

 

Medlemmer og nyhedsbrev 

KØF havde den 31.8.2011 81 medlemmer. Det er 13 flere end den 31.8.2010 ! 

I løbet af perioden har vi udsendt 6 numre af vores Nyhedsbrev ”Holdning og Handling”. 

 

 

 
 

Bestyrelsen 

Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 5. oktober 2010. Til formand genvalgtes Erland Andersen 

(Røde Vejrmølleparken). Til næstformand genvalgtes Torben Nielsen (AB Syd Gård og Række). 

Til bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Tove Jensen (VA 4 Syd) og Henning Collin (Solporten). Som 

suppleant genvalgtes Helene Eskildsen (Hyldespjældet).  

Der er plads til flere i bestyrelsen, så hvis nogen har lyst, er næste mulighed for at blive valgt 

Årsmødet den 11. oktober 

Bestyrelsen har i perioden holdt 3 bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar. 

 

Agenda Centeret 

Til KØF’s to pladser i Agenda Centerets bestyrelse genvalgtes Søren Birk (Stadionparken) og 

Carsten Larsen (medarbejder i BO-VEST). 

 

Økonomi 

Kontingentet er kr. 75,- for en person og kr. 100,- for en husstand. Foreninger betaler kr. 500,-. Ud 

over kontingenter får KØF kr. 15.000 årligt til vores arbejde af Agenda Centeret (i 2010 brugte og 

fik vi dog lidt mere). Men ellers går uforbrugte midler tilbage til Agenda Centret.  

 

Regnskab 2010 

I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2010) godkendes af Bestyrelsen i 1. kvt. af det 

efterfølgende år (2011) og efterfølgende forelægges Årsmødet (oktober 2011): 

 

              Ind        Ud  

Kontingenter         4.600           0 

Afrika         27.635     27.635* 

Klodemosaik       3.500   18.641 

Øvrige projekter og aktiviteter             0      7.153 

Tilskud fra Agenda Centeret   17.694             0     

Balance                  53.429   53.429 

              =====   ===== 

* Beløbet blev overført til anvendelse i 2011. 

 

Bestyrelsen godkendte regnskabet den 1. marts 2011. 

 
 

Bestyrelsen den 6.9.2011 


