
 

 

 
KØF-bestyrelsens beretning 
for perioden okt. 2013 - okt. 2014 
 

I 2014 blev vores forening 20 år. Det fejrede vi med en fin reception og udstilling på 

biblioteket, samt med et jubilæumsprogram, der både rummede gamle og nye aktiviteter. 

Men ellers tog årets arbejde udgangspunkt i den handleplan, som blev vedtaget på Årsmødet i 

oktober 2013. Det er den Handleplan, denne beretning tager udgangspunkt i: 

 

Store Vejleå Trampesti og udgivelse af guiden til den. Mange 

har haft svært ved at finde hele Trampestien, og vi må ind-

rømme, at den ikke hører til de nemmeste. Derfor så vi også frem 

til at udgive guiden/hæftet om Trampestien. Det fortæller om 

turen, naturen, geologien, om Mosemandens træ, der er rutekort 

og et hav af fotos, og så selvfølgelig en masse kulturhistoriske 

beretninger. Hæftet kommer ganske godt rundt om det hele, så vi 

besluttede optimistisk at trykke det i 10.000 eksemplarer – og det 

er ganske mange i en by med 12.000 husstande! Men vi har delt 

rundhåndet ud af det, først og fremmest selvfølgelig her i byen, 

men nabokommunerne - og især Taastrup - har også fået. I hele 

Albertslund Vest husstandsomdelt vi hæftet, og samtidig 

inviterede vi på to guidede ture. Den første var en morgentur kl. 

8. Der var kun seks, der gik med, men så blev vi så kloge og ved, 

at det ikke er morgenture, vi skal slå os op på. Den anden tur var 

en fyraftenstur. Den gik straks bedre med 17 deltagere. 

Alt i alt har vi nu (et halvt år senere) kun 5.000 hæfter tilbage, og 

dem skal vi også nok få ”ud og arbejde”. Det næste vi skal have gjort er, at få opsat en folderholder 

på stibroen ved Roskilde kro. Så kan forbipasserende selv tage en folder. Hæftet fik vi i øvrigt tykt 

med hjælp fra Friluftsrådet og Nordea. Restbeløbet har vi selv betalt. 

Vi har haft en del guidede Trampeture. Alene i forbindelse med 20-års jubilæet arrangerede vi 5 – 

herunder en sol-ned-gangs-tur, og en affaldsindsamlingstur som et led i DN’s nationale affaldsdag. 

Men vi begynder også at tilbyde skolerne guidede ture, og de første to for Ungdomsskolen har vi 

været ude på. 

Trampestien skal ryddes 3-4 gange om året med en buskrydder. Det står vi selv for. Men heldigvis 

har Agenda Centeret investeret i en 

eldreven buskrydder til udlån, så det er 

relativt nemt. Men det sker også, at 

buskrydderen ikke er stor nok. Således 

f.eks. da efterårsstormene Allan og 

Bodil kom forbi. De væltede mange 

træer på trampestien. Vi måtte derfor ud 

med (el)motorsaven, og fjerne det 

værste, men der ligger stadig store 

stammer, som man må kravle over eller 

under. Og sådan er det med Trampestien 

– den forandrer sig, den udfordrer og der 

er hele tiden nye oplevelser  



 

”Grøn Dag”. I år brugte vi lejligheden til at uddele Trampestihæftet. Det var en meget positiv 

oplevelse. Langt de fleste havde hørt om Trampestien og var interesseret. Knap så godt var det, at 

det havde været et dårligt kompostormeår. Vi havde derfor ikke særlig mange, og de slap hurtigt op, 

så nu har vi strammet lidt op i kompost-orme-produktions-processen. 

 

Indsamling til Afrika. Normalt får vi kr. 5.000 

for at producere og udlevere kompostorm på 

”Grøn Dag”. Det fik vi så ikke i år… Vi ville 

ikke være bekendt at tage penge for de relativt få 

orme, vi kunne diske op med. Men de fleste 

penge tjener vi jo også på bjørneklo-

bekæmpelsen. 

I år har vi ikke støttet med store solcelleanlæg, 

men ”kun” bevilliget kr. 10.000 til solcellelamper 

til børnehjemsbørn og fattige familier i Uganda. 

Endvidere har vi givet lovning på et parti 

solcelle-regnemaskiner, som børnene kan have 

med i skole.  

Sammen med Agenda Centeret lavede vi en indsamling af sko (og kuglepenne) i kommunens 

institutioner. Sko skal børnene have for at kunne gå i skole. Målet var, at indsamle 236 par sko, 

fordi der er 236 børn på børnehjemmet. Ind til videre har vi fået næsten 600! Stor tak til 

institutioner og forældre for opbakningen!   

 

Bjørneklobekæmpelse. Det er tydeligt, 

at vi har godt fat i bjørnekloen nu. Der 

er stadig mange rundt om i Store 

Vejleådalen, men de første kolonierne 

har vi fået udryddet, mens andre er 

fortyndet kraftigt – så alt i alt er det 

mere overskueligt nu. Alligevel er vi 

hele tiden nødt til at overvåge hele 

Ådalen, for pludselig kan der være 

spredt frø til et nyt sted. Om overvågningen nogen sinde stopper, er svært at sige. Til gengæld er det 

ret sikkert, at ”den sidste bjørneklo i byen” bliver meget svær at finde, for de kan jo stå og gemme 

sig de mest umulige steder, og når de bliver klippet ned, kan de sætte et panikskud godt gemt helt 

nede i jordhøjde - de er lige så snu, som de er irriterende… 

I Hyldagerparken kører vi nu med frivillig bekæmpelse på 11. år. I resten af Ådalen, inkl. 

Motorcenteret, der er hårdt angrebet, gør vi det mod betaling – som ryger direkte ind på kontoen til 

Afrika                                                                   . 

Mosaikkerne. På klodemosaikken fik vi i år en vældig stor graffiti. 

Formentlig har nogen oversprøjtet den med et vandgevær fyldt med 

maling. Det var ikke sjovt, for det der sidder højt oppe er meget 

vanskeligt at fjerne og male over. Men det lykkedes, og omvendt så 

betød det også, at vi fik malet den sorte nattehimmel op, som 

efterhånden var begyndt at skalle af. 

Under Klimatopmødet, COP 19 i Warszawa fra den 11. november 

til den 23. november oplyste vi igen mosaikken, for at minde om 

mosaikkens budskab: Globale aftaler eller flere kloder! 

Et par gange har det været nødvendigt at fjerne graffiti fra nogen af 

de andre mosaikker, men det har ikke været så slemt.   



 

KØF’s 20 års jubilæum. Vores 

jubilæum fejrede vi med en hyggelig 

reception og udstilling på biblioteket på 

selve jubilæumsdagen søndag den 16. 

marts. 50-60 medlemmer og gæster var 

(sammen med Naren fra de hedengangne 

Bydelslege, se billedet) mødt frem for at 

hilse på foreningen og ønske tillykke. 

(Gamle) medlemmer fortalte om, hvordan 

det hele startede op forud for ”Kulturby 

’96” med Kulturøkologisk Højskole, som 

siden blev til Kulturøkologisk Forening. 

Og videre hvordan vi arrangerede 

Bydelslege i en årrække, hvordan vi har 

lavet mosaikker og malerier i gade-billedet, kæmpet for Vestskoven mod mere motorvej, fjernet 

bjørneklo, støttet i Afrika med solceller, uddelt Lyseslukkerprisen, sat fokus på madetik og senest 

lavet Store Vejleå Trampesti. 

I forbindelse med receptionen åbnede vi også en jubilæumsudstilling, offentliggjorde det nye hæfte 

om Trampestien, og løftede sløret for de kommende måneders aktivitetsprogram. Det rummede 

cykel-og Trampeture, bjørneklobekæmpelse og medlemsarrangementer. Et bredt tilbud med 15 

”gamle” og nye aktiviteter. Udstillingen kunne ses på biblioteket frem til den 31.3. 

 

Cykelture. Årets guidede cykelture indgik i jubilæumsprogrammet. Vi har dog valgt generelt at 

geare ned for cykelturene, for til gengæld at tilbyde Trampeturene. Men det blev da til nogle 

vellykkede gamle kendinge ud i Vestskoven og langs Harrestrup Å – mens der ikke var meget 

interesse for cykelturen rundt til mosaikkerne, og så kiksede vi simpelthen den traditionelle Jazz-

cykeltur. 

 

Medlemstur. Vi har faktisk haft hele tre i år – til hhv. Louisiana, Koldkrigsbunkeren på Vestvolden 

og Hundertwasser udstillingen på Arken. Det fungerer godt med sådanne forskellige temature, hvor 

foreningen betaler for en rundviser, mens medlemmerne selv betaler for entre (og evt. transport). 

 

Lyseslukkerprisen 2013. Prisen uddelte vi lige op under jul for 8. gang, som hæder til en, der har 

gjort en ekstraordinær energibesparelsesindsats. I 2013 fik Lisbeth Mathisen prisen. På diplomet 

skrev vi, at hun skulle have prisen fordi hun:  

 

i år 2000 var primusmotor i dannelsen af Albertslund Delebil 

og fortsat er foreningens entusiastiske formand. 

Gennem årene har Albertslund Delebil betydet 

både færre biler på vejene 

og i hundredtusindvis af færre kørte kilometer 

med stor energibesparelse til følge. 

I dag har Albertslund Delebil 165 medlemmer og 23 biler  

 

Luseslukkerprisen kan man ikke indstilles til. Det er suverænt bestyrelsen, der i største 

hemmelighedskræmmeri beslutter, hvem der skal have den. Det lykkedes da også totalt at 

overrumple den intetanende prismodtager lige før jul, da vi bad hende deltage i et delebilsmøde med 

nogle interesserede jyder. Da hun så mødte op, var der naturligvis hverken møde eller jyder, men til 

gængæld et stort tillykke, et diplom og en kæmpe kurv med el-spare-ting, julegodter og naturligvis 

en rigtig (stearin)lyseslukker. 



 

Foreningernes dag. På foreningernes dag i september havde vi en bod, hvorfra vi fortalte om vores 

forening og aktiviteter. Det blev til både networking, gode snakke og 5 nye medlemmer  

 

ACA arrangementer. En af fordelene ved at være med i KØF er, at man også bliver inviteret med 

til Agenda Centerets arrangementer – især får man det hele med, hvis man har tilmeldt sig 

maillisten. I årets løb handlede det bl.a. om en ”Klimatilpasningstur til Naturstyrelsen og 

Klimakvarteret på Østerbro”, Byttemarked på Birkelundgaard, ”I Love Albertslund konferencen” 

og så fik alle Agenda Centerets nyudgivelse ”Det bæredygtige Albertslund – mulighedernes by”. 

 

Medlemmer og nyhedsbrev. Den 10.9.2014 var vi 115 medlemmer. Det er 10 flere end året før. 

I løbet af perioden har vi udsendt 8 numre af vores Nyhedsbrev ”Holdning og Handling”. 

Som noget nyt kan man nu få Nyhedsbrevet på mail. Det gør det noget lettere og billigere at sende 

ud. Men det betyder også, at man kan få nyhedsbreve og invitationer fra Agenda Centeret. 

 

Bestyrelsen. Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 9. oktober 2013. 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 Jørgen 

Solborg (Snebærhaven). Nyvalgt blev Hanne Christensen (Syd), Chresten Nielsen (Røde Vejrmølle 

Parken) og Patrick Wilson (Hyldespjældet). 

Bestyrelsen har i perioden holdt et bestyrelsesseminar og fem bestyrelsesmøder.  

 

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

oktober 2013 genvalgtes BO-VEST v. Carsten Larsen, mens Knud Dahn blev nyvalgt. Carsten er i 

mellemtiden stoppet i BO-VEST og derfor udtrådt af ACA bestyrelsen. KØF bestyrelsen har 

besluttet fortsat at tilbyde BO-VEST pladsen, og den nye er Mikkel Ellung Larsen. 

 

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. Uforbrugte midler går tilbage til Agenda Centret.  

 

Regnskab 2013. I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2013) godkendes af Bestyrelsen i 1. 

kvt. af det efterfølgende år (2014) og efterfølgende forelægges Årsmødet (oktober 2014). 

Bestyrelsen godkendte regnskabet den 8.4. 2014: 

              Ind        Ud  

Kontingenter         5.200           0 

Afrika (inkl. overført fra 2012)                79.583                         0 

Afrika solceller overført til 2013            0               79.583 

Øvrige projekter og aktiviteter             0      4.417 

Tilskud fra Agenda Centeret            0        783     

Balance                                84.783                84.783 

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


