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Motorvejene. I skrivende stund har vi netop fået en ny Trafikminister. Det er nok tvivlsomt, 

om det vil betyde en ændret holdning i Regeringen til Frederikssundsmotorvejens 2. etape, 

men kombineret med Vejdirektoratets problemer med at få økonomien til at holde, har man 

da lov til at håbe; så vi ikke får ødelagt Harrestrup Mose og Værbro Ådal, men i stedet får 

brugt den eksisterende vej til Frederikssund og udbygget den kollektive trafik. 

Men ellers gik de i det forløbne år jo i gang med at fælde træerne i Vestskoven i Glostrup for 

at gøre plads til motorvejens 1. etape – ikke noget kønt syn!  

2. etape - fra Harrestrup mose og videre op til Frederikssund – er der ikke noget nyt om. Der 

er indkommet flere hundrede høringssvar (bl.a. vores) og dem sidder Vejdirektoratet stadig 

og bakser med.  

Og så er der udvidelsen af Motorring 4 fra 4 til 6 spor. Her venter vi på VVM-redegørelsen. 

Når den dukker op, må vi se på den og komme med et høringssvar. 

 

Bjørneklo. På 5. år har vi taget kampen op i Hyldagerparken med planten. I år havde vi 

byttet lidt rundt på bekæmpelsesdagene. De tidligere år indkaldte vi til bekæmpelse 3 gange 

før sommerferien. I år delte vi det op; 2 før og en efter sommerferien. Og det vil vi gøre igen 

til næste år; men starte 14 dage senere på året, så de planter, der er tilbage, er lidt længere 

fremme og så der ikke går for lang tid mellem 2. og 3. bekæmpelsesdag. 

I bekæmpelsen deltog en 7-10 stykker hver gang. 

Sidste år blev vi hyret til bekæmpelsen i Vallensbæk mose. Den aftale fortsatte i år. Og dertil 

kom så, at kommunen gerne ville have os til at stå for bekæmpelsen i Kongsholmparken, 

Egelundparken og området ved golfbanen. Så der har været nok at se til for Erland, der har 

været ansat til det. I kritiske perioder er han blevet hjulpet af frivillige medlemmer – som så 

har tjent lidt penge til Afrika. 

 

Guidede cykelture 

- Vi lagde ud med medlemsturen til Naturcenteret på Amager den 16.6. Desværre var det 

regnvejr, så kun 4 deltog.  

- Så var det straks bedre med turen til ”Byens bedste legepladser”. 20 cyklede med, og det 

lykkedes at få fat i målgruppen: Børnefamilier. De voksne var ikke særlig interesseret i at 

høre om priser og andet teknik om legepladserne; de var mest interesseret i at komme nye 

steder i byen. Vi nåede kun 3 legepladser; men sådan er det, når små ben på deres små cykler 

skal kunne følge med. Vi gentager turen til næste år – til nye pladser.  

- Den planlagte Vestskov-tur i forbindelse med Skovens dag i maj, måtte aflyses eller rettere 

flyttes til Foreningernes Dag den 25.8. Selvom det næsten på dato var 200 året for Napoleons 

banemand ved Waterloo Sir Wellington overnattede på Roskilde kro, kunne vi kun lokke 7 

op på cyklerne. Det var ikke mange, og det kan dels skyldes, at vi efterhånden har 

gennemført turen nogle gange nu, at datoen blev ændret og at det ikke dur at lave en tur i 

forbindelse med Foreningernes Dag, hvor aktiviteterne jo foregår i Centeret. 

- ”Bilfri by” den 21.9. er efterhånden kendt over hele Europa, hvor masser af storbyer gør 

bykernerne bilfrie for en dag. Det gjorde København også tidligere, men de har droppet det 

igen – desværre. I KØF har vi hvert år forsøgt at markere dagen, og i år får vi hjælp udefra. 



Det er nemlig sådan at Initiativet Bæredygtighed Nu! arrangerer en cykeldemonstration fra 

Holbæk til København lørdag den 22.9. Parolerne er ”Billigere og bedre kollektiv trafik”, 

”Reducer CO2 udslippet. Sats på vedvarende energi – ikke atomkraft”, og ”Ny international 

miljøaftale – USA skal tage sin del af ansvaret”. Dem kan vi godt gå ind for, så bestyrelsen 

har besluttet, at vi opfordrer albertslunderne til at cykle med, når demonstrationen kommer 

igennem Albertslund.  

- Til Befæstningens dag den 30.9. arrangerer vi igen en cykeltur på Vestvolden. Men da 

Ellegaard i år ikke kan være guide, benytter vi os af lejligheden til at køre nordpå mod 

oversvømmelsesområderne i stedet for at køre syd på, som vi plejer. 

 

Indsamling til Afrika. Til det CARE projekt vi støtter i de Østafrikanske lande Kenya, 

Tanzania og Uganda for en bæredygtig forvaltning af skovene gennem inddragelse af 

lokalbefolkningen, har vi til dato i 2007 rejst kr. 11.295. De 5.000 kommer levering af 

kompostorm til kommunens Grønne Dag. 5.270 kommer fra opsætning og nedtagening af 

plakater i forbindelse med Foreningernes dag. 1.025 kommer fra salg af pilefoderhus og 

kompostorm og den slags. Og dertil kommer så indtjeningen fra årets bjørneklobekæmpelse, 

som endnu ikke er opgjort. 

 

Mosaikker. Vi har ikke lavet nogen ny mosaik i 2007. Men i 2008 har vi lovet at hjælpe de 

10 boligområder, der er med i Klima-udfordringen, at lave vinder-mosaikken over temaet 

Drivhuseffekten. 

For at komme ud med det tankegods der ligger i mosaikkerne, har vi spurgt i kommunen, om 

vi må opsætte små folderholdere ved mosaikkerne, som vi så løbende vil forsyne med 

foldere, der fortæller om mosaikkerne. I første omgang har vi fået afslag; men vi arbejder 

videre på sagen. 

I øvrigt vil vores første mosaik – ”Lad Kanalen blomstre” – blive pakket ind af en ny facade i 

det kommende år. Renoveringen i Kanalen er jo i fuld gang, og snart kommer turen til den 

blok, hvor mosaikken er. Vi har aftalt med byggeledelsen, at de passer på mosaikken og 

sørger for, at den bliver dækket fint ind i den nye isolering. Om 50 år, når det hele så skal 

renoveres igen, dukker vores værk op, og folk vil undres..... 

 

”På tur i Vestskoven”. Vi har søgt og fået afslag fra både Danske bank og Nordea om 

tilskud til genoptrykning af Vestskov-hæftet. Det er irriterende; men nu har Agenda Centeret 

lovet at hjælpe, så nu ajourfører vi hæftet og får det trykt i 2. oplag. 

 

Agenda Centeret. KØF har 2 pladser i Agenda Centerets bestyrelse, og da der i sommers var 

3 medarbejdere, der stoppede i Agenda Centeret, benyttede Centerets bestyrelse lejligheden 

til at diskutere Centerets strategi fremover. Bl.a. blev det besluttet ikke at genbesætte 

stillingen som landskabsarkitekt og i stedet prioritere energi og klima endnu mere. KØF´s 

bestyrelse har også diskuteret situationen og besluttet at – hvis der skal flere aktører ind i 

Centerets bestyrelse – så vil vi da gerne stille den ene af vores bestyrelsesposter til rådighed. 

Endvidere er det vigtigt for KØF, at Agenda Centeret forbliver en selvstændig NGO 

institution med rødder i albertslunds græsrødder. 

Og så gik Agenda Centerets og dermed også vores nye hjemmeside i luften i marts. Den er 

blevet flot – også selvom den stadig ikke er helt ajourført, (men det er jo det evige problem 

med hjemmesider). Se den på www.agendacenter.dk 

http://www.agendacenter.dk/


 

Medlemmer. KØF havde den 1.9.2007 60 personer og 1 forening som medlem. Det er 9 

færre end sidste år. I løbet af året er der udsendt 5 “Kulturøkologisk-Nyt”. 

 

Bestyrelsen. Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 3.10.2006. Valgt blev John Laursen. 

(formand), Helene Eskildsen (næstformand), Jørgen Hansen, Tove Jensen, Erland Andersen, 

Torben Nielsen og som suppleant valgtes Helene Hjort og Jørn Solborg.  

Til Agenda Centerets Bestyrelse valgtes John og Jørgen. 

 

Økonomi. Kontingentet er på kr. 75,- for en person og kr. 100,- for en husstand. Foreninger 

betaler kr. 500,-. Ud over kontingenter får KØF penge til sit arbejde fra Agenda Centeret. I 

2006 og igen i 2007 fik vi stillet kr. 15.000,- til rådighed. Uforbrugte midler går tilbage til 

Agenda Centret. 

 

Regnskab 2006. I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2006) godkendes af Bestyrelsen 

i 1. kvt. af indeværende år (2007) og efterfølgende forelægges Årsmødet (2007): 

 

   Ind        Ud  

Kontingenter    4.975            0 

Vestskovhæfte              15.000   15.000 

Albertslund Festival     703        703 

MotorNej!          0        100 

Afrika    6.631     6.631 

Øvrige projekter og aktiviteter        0     6.070 

Til skud fra Agenda Centeret 1.195      ___ 0                  

Balance                28.504    28.504 

             =====   ===== 

 

Bestyrelsen godkendte regnskabet den 22.3.2007 

 

Forslag til aktiviteter i 2008 
 

- Frederikssundsmotorvejens 2 etape og Motorring 4 

- Bjørneklo bekæmpelse i Hyldagerparken og for Vallensbæk mose og Albertslund kommune 

- Guidede cykelture 

- Medlemstur til Københavns bymuseum søndag den 4.11. 

- Indsamling til Afrika; herunder producere kompostorm (i en møgbunke på Dyregården) til 

kommunens Grønne Dag til fordel for Afrika 

- Hjælpe Klima-udfordringen med at lave en ”Drivhus-effekt-mosaik”  

- 
- 
 
På årsmødet lægger bestyrelsen også op til en debat om, hvordan vi kan sætte fokus på energi 
og klima – hvad kan vi bidrage med? Kan vi lave tværgående arrangementer? Og til en snak 
om hvordan vi får nye medlemmer. 

Bestyrelsen den 18.9.2007 


