
 

 

 
 
KØF-bestyrelsens beretning 
for perioden okt. 2011 - okt. 2012 
 

Årets højdepunkt var, da vi kunne indvie Store Vejleå Trampesti – den første officielle 

Trampesti i Albertslund. Trampestien er et spændende, forunderligt og overraskende 

bekendtskab, og vi har fået rigtig mange roser for den. Men der er også sket andet i årets løb, 

og denne beretning vil runde det hele, med udgangspunkt i Handleplanen der blev vedtaget 

på Årsmødet i oktober 2011. 
 

Trampesti langs Store Vejleå. Den 29. juni 2012 kunne KØF’s formand sammen med de to 

borgmestre fra Albertslund og Høje-Taastrup klippe snoren over til Store Vejleå Trampesti. Dermed 

lå byens første officielle Trampesti åben for offentligheden. Forud var gået 2 år og 5 måneder, siden 

vi havde fået ideen. I betragtning af at der er 

ganske mange interesser i spil, lige fra et 

væld af natur- og friluftsorganisationer, 

dyregård og kogræsserforening, til private, 

kommunale og statslige lodsejere og 

myndigheder langs åen, er det egentlig 

ganske godt gået, at det ikke tog længere tid. 

Men det er nok også fordi, at Trampestien 

rent faktisk er en god ide! Det er blevet en 

fantastisk sti hen over kommunegrænsen, i 

det der ellers går for at være betonbyer. Det 

er en Trampesti fyldt med naturoplevelser og 

proppet med kulturhistorie. Den går fra den 

nye Roskildevej (ved Roskilde kro) til den 

gamle Roskildevej (ved vadestedet på Snubbekorsvej) via den tredje halvgamle Roskildevej 

(”Kongevejen”, hvis spor desværre for længst er slettet). Mængden af historier, der kan fortælles, er 

ikke uendelig – men næsten…. :o) 
 

Efter indvielsen har vi udgivet en folder om stien 

med et kort, vi har inviteret på guidede ture, vi 

har malet grønne fodspor til at markere stien, vi 

har købt en flot egetræsbænk, så man kan holde 

et hvil i skoven ved udsigten til Ådalen, vi har 

arbejdet med at tilpasse stiforløbet, vi arbejder på 

at få opsat nogle Geocatching poster, og vi 

overvejer at etablere et Tampe-laug, hvor også 

andre interesserede kan deltage og være med til at 

udvikle Trampestien og måske endda etablere 

flere. Om alt går vel, håber vi på i 2013, at kunne 

udgive et mere uddybende turhæfte, der kommer 

mere grundigt rundt om naturen, oplevelserne, 

geologien og ikke mindst kulturhistorien. 
 



 

Mad-etik. Vi ville godt have malet et ”grise-motiv” i tunnelen i den vestlige ende af Kanalgaden, 

som skulle være et pendant til motivet med de økologiske og uøkologiske høns, vi lavede på 

Damgårdsstien. Men det gik ikke så ment, for i tunnelen er planlagt anden udsmykning, og da vi så 

samtidig var fuldt optaget af Trampestien, valgte vi at udsætte tunnelmaleriet til en senere god gang.  
 

Meget bedre gik det ikke med udstillingen ”Hungry Planet”. Det er en flot og meget tankevækkende 

fotoudstilling, der viser, hvad familier i forskellige lande kloden rundt spiser på en uge. Vi var 

meget tæt på at få udstillingen til byen, men desværre blev det i sidste øjeblik alligevel for bøvlet, så 

vi måtte opgive. Nu gør vi ikke mere ved det, før udlåneren får mere styr på det. 
 

Grøn Dag på Materialegården. Vi tog 

udgangspunkt i det mad-etiske og stillede 

spørgsmålet ”hvor mange af de 28 mio. grise, der 

hvert år slagtes i Danmark, er økologiske – 0,3 % 

eller 13 %?”. Det var der 221 der gættede med på. 

De fleste blev virkelig sat på en prøve, for 0,3 % 

lyder af for lidt, mens 13 % lyder til at være i 

overkanten. Desværre er 0,3 % det rigtige svar. Det 

gættede trods alt 179 på. Vinderen fik (selvfølgelig) 

en ordentlig økologisk flæskesteg. 

Til Grøn Dag 

producerede 

og udleverede 

vi også kompostorm, som vi plejer. En aktivitet der indbringer 

kr. 5.000 direkte til Afrika. 
 

Indsamling til Afrika. I 2011 år finansierede vi opsætning af 

4 solcelleanlæg på skoler i Mali med kr. 30.000. Desværre har 

vi endnu ikke fået en tilbagemelding, fra dem der har fået 

solcellerne, og endnu mere desværre har virkeligheden 

udviklet sig til borgerkrig i Mali, så spørgsmålet er, om vi 

nogensinde hører fra dem - lige nu er det i hvert fald håbløst at gå videre i det spor. Derfor har vi i 

stedet besluttet at finansiere et solcelleanlæg til kr. 20.000 til et børnehjem i Uganda. Den kontakt er 

sket via nogle albertslundere, der har været involveret i 

hjælpearbejdet. Oven i hatten har vi også tilbudt dem, at 

finansiere nogle bord-solcellelamper, som børnene eller 

familier hver især kan få. Det blev de vældig glade for. I første 

omgang har vi derfor købt godt hundred til dem, men det kan 

blive til mange flere. 
 

Bjørneklobekæmpelse. På 9’ende år bekæmper vi frivilligt 

bjørneklo i Hyldagerparken, mens vi får betaling for det i 

resten af Albertslunds del af Store Vejleådalen. Herunder på 

motorcenteret som er et meget vanskeligt tilgængeligt sted at 

bekæmpe planten på. Terrænet er ujævnt, og nede i ukrudtet 

ligger der masser af bildæk, som man kan falde i, og som gør 

det vanskeligt, at få stukket bjørnekloen, så det er noget bøvl. 

Men til gengæld får vi også kr. 30.000 for det, som ubeskåret 

går til Afrika – og så er det jo det hele værd! 
 



 

”Kultur i Natur”. Krokus-sol-motivet på motorvejsvolden ved stadion blev ikke til noget 

overbevisende i foråret, så det har vi opgivet. 
 

Mosaikkerne. I samarbejde med Rådhusdammen fik vi igen oplyst klodemosaikken på støjmuren 

ved jernbanen i forbindelse med FN’s klimakonference COP 17 i Sydafrika. Og løbende har vi 

holdt øje med alle mosaikker og hønse-maleriet for straks at få fjernet graffiti, når det opstår. 
 
Motorring 4. Udvidelsen af Ring 4 er i fuld gang. Vi har i den forbindelse deltaget i en artikel i AP, 

men ellers er vores rolle ved at være udspillet i den sag - som vi dog fortsat følger. 
 

Cykelture. Det var vældig interessant med de 4 Hverdags-cykelture vi gennemførte før 

sommerferien til vores nabokommuner. Alle blev egentlig overraskede over, hvor lidt vi rent faktisk 

ved om dem. Så det blev spændende og givende ture, der i september suppleres med yderligere 3 

hverdags-cykelture til de tre sidste naboer.  

I årets Jazz-cykeltur til Tranegilde deltog ti. Og Oplevelses-cykelturen blev i år henlagt til 

Albertslund Syd, men den apellerede ikke til nogen, så det var nok den sidste. 

 

Lyseslukkerprisen 2011. Prisen uddeler vi hvert år i december som hæder til en person, der har 

gjort en ekstraordinær energibesparelses indsats. I 2011 fik Lizzi Collin prisen. På diplomet skrev 

vi: 

 

Prisen tildeles i 2011 Lizzi Collin, der tog 

initiativ til opsætning af solceller på 

fælleshuset i Solhusene. Med 

overbevisning foreslog Lizzi afdelingen, at 

opsætte et solcelleanlæg. Forslaget blev 

vedtaget på et beboermøde i marts 2011og 

i september blev 9 solcellepaneler på i alt 

15 m2 monteret på taget af fælleshuset. 

Anlægget producerer årligt 1.700 kWh. 

Anlægget er det første af sin art i 

Albertslund til stor inspiration for andre 

boligafdelinger  

 

Endnu en gang lykkedes det at hemmeligholde, hvem årets prismodtager skulle være. Så op under 

jul lykkedes det at overrumple en målløs prismodtager med diplom og en stor kurv med el-spare-

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

 

Medlemmer og nyhedsbrev 

Endnu en gang har KØF fået flere medlemmer. Den 31.8.2012 var vi 86 medlemmer. Det er 5 flere 

end året før ! 

I løbet af perioden har vi udsendt 7 numre af vores Nyhedsbrev ”Holdning og Handling”. 
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Bestyrelsen 

Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 11. oktober 2011. 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), Henning Collin (Solporten) og Ivan 

Hansen (VA 4 Række). Som suppleant genvalgtes Helene Eskildsen (Hyldespjældet).  

Bestyrelsen har i perioden holdt 3 bestyrelsesmøder, et arbejdsmøde og et bestyrelsesseminar. 

Alle genopstiller på årsmødet den 9. oktober, men da der er ledige pladser i bestyrelsen, er der også 

plads til nye. 

 

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. Uforbrugte midler 

går tilbage til Agenda Centret.  

 

Regnskab 2011 

I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2011) godkendes af Bestyrelsen i 1. kvt. af det 

efterfølgende år (2012) og efterfølgende forelægges Årsmødet (oktober 2012): 

 

              Ind        Ud  

Kontingenter         4.925           0 

Afrika         60.295     60.295* 

Klodemosaik, tab tilgodehavender            0     4.000 

Øvrige projekter og aktiviteter             0      8.319 

Tilskud fra Agenda Centeret     7.394             0     

Balance                  72.614   72.614 

              =====   ===== 

* Beløbet blev overført til anvendelse i 2012. 

 

Bestyrelsen godkendte regnskabet den 7.2. marts 2012. 

 
 

Bestyrelsen den 4.9.12 

 


