
 

 

 
KØF-bestyrelsens beretning 
for perioden okt. 2012 - okt. 2013 
 
Det har været et godt år for vores lille forening, der i årets løb passerede 100 medlemmer! 
Året beskrives i det følgende med udgangspunkt i den handleplan, vi vedtog på Årsmødet i 
oktober 2012: 
 
Trampesti langs Store Vejleå. Vi har haft rigtig mange guidede ture på Trampestien – både 
efterår, vinter, forår og sommer. Det har været gode oplevelser, og dejligt at kunne vise byen frem 
fra ”bagsiden”, som overrasker alle der for første gang går med. Den vilde natur, de næsten urørte 
områder, naturskoven, dyrene, vandet og selvfølgelig byens fedeste træ – den store væltede poppel, 
som  vi  har  foreviget  i  ”Den sandfærdige beretning om hvordan Store Vejleå blev til, om det store 
væltede træ og om mosemanden,  der   engang  boede   i  Porsemosen!”  – en forunderlig historie, der 
tager kegler hver gang blandt både store og små  

 
Nogle af vores ture har været temature (samle julepynt, nattergaletur, plantetur, solnedgangstur), 
andre er for foreninger (DN-Taastrup, Tåspidserne), men de fleste har ind til videre været 
almindelige ture, åbne for alle og lagt an på, at man skal have en oplevelse, nyde naturen og få lidt 
kulturhistorie med på vejen. 
 
I skoven hvor udsigten er allerbedst ud over 
ådalen og solnedgangen, fik vi med 
materialegårdens hjælp placeret vores 
egetræsbænk. Der kan man så holde en 
velfortjent pause og nyde roen og udsigten. På 
bænken har vi opsat en plakette med et lille 
hjemmelavet vers.  
 
I forbindelse med Naturfrednings-foreningens 
nationale affalds-indsamlingsdag i april, 
inviterede vi til indsamling af affald på 
Trampestien. Det blev en god dag med god 
opbakning. Det meste småaffald havde vi nu 
fjernet i forvejen, men så kunne vi koncentrere 
os om gamle badekar brugt som drikketrug og gammel rusten hegn, som er blevet efterladt i tidens 
løb. 



 

Tidligere var det gamle vadested på Snubbekorsvej mere eller mindre dækket af jord og ukrudt, 
men i løbet af året kom Kroppedal museum og gravede det fri, så man nu bedre kan se stenene i 
vadestedet. 
Selvom vi havde sat os for, at Trampestien skulle ryddes med en buskrydder inden sommerferien, 
nåede vi det ikke. Og det var så  ”lærepenge”  til  næste  år,  for  vi  fik  flere  henvendelser  om,  at det var 
svært at komme igennem for brændenælder og andet godt, der lagde sig ind over stien. Det må vi 
gøre bedre til næste år. 
 
Et andet problem er det sumpede område i Egelundparken. Når det har regnet, kan der være meget 
vådt, og mangt en vandringsM/K har her fået sig en våd sok, eller det der er værre. Først forsøgte vi 
os derfor med at lægge nogle trædebrædder ud. Det var dog ikke godt nok. Så samlede vi sten og 
lagde dem ud som en lille dæmning man kan gå på. Det var bedre, men stadig ikke helt godt nok, så 
vi må på den igen med flere sten til næste år. 
Gennem AP søgte vi lokale Geocachere / skattejægere, der ville hjælpe med at lægge skatte ud. 
Flere henvendte sig, så nu kan man også gå på skattejagt med sin GPS på Trampestien.  
Endelig har bestyrelsen også diskuteret, om vi skulle lave et egentligt trampelaug, for at inddrage 
andre i arbejdet med at formidle og vedligeholde Trampestien. Men den ide er ind til videre sat på 
standby. 
 
Turhæfte om Trampestien. Vi har fået bevilliget kr. 7.500 til tryk af et hæfte af Friluftsrådet, men 
da trykningen koster kr. 15.000, har vi ikke kunnet gå i gang med hæftet endnu. I stedet har vi søgt 
Nordea om de resterende midler. Dem håber vi at få, så vi kan få lavet og udgivet hæftet til foråret, 
hvor trampsæsonen for alvor starter op igen. Egentlig ville vi også gerne ajourføre og for tredje 
gang optrykke vores Vestskov-hæfte, for de 10.000 eksemplarer vi ind til videre har fået trykt er 
nærmest revet væk, men det må vente. Nu har Trampestihæftet første prioritet. 
 
”Grøn Dag – Sund Dag” på Materialegården. Vi tog 
udgangspunkt i pesticidrester, i den mad vi spiser, og stillede 
spørgsmålet: I hvor mange af de 29 prøver af udenlandske tomater 
blev der fundet rester af sprøjtegift – 4, 8 eller 16? Vinderen fik et 
æbletræ og en økologisk kogebog, for vil man være sikker på at 
undgå rester af sprøjtegift, skal man jo købe økologisk. 
I år havde vi også høns og hønsefræser med. Og så producerede og 
udleverede vi som vanligt kompostorm. En indsats der indbringer kr. 
5.000 direkte til Afrika. 
 
Mad-etik. Den tunnel vi havde udset os til et mad-etik-motiv mellem 
posthuset og lægehuset, blev spærret inde pga. ombygningen i centeret, så maleriet blev ikke til 
noget. Det må vi have til gode - og  til  den  tid,  har  vi  snakket  om,  at  vi  vil  hægte  det  op  på  ”I  Love  
Albertslund”  kampagnen. 
 
Indsamling til Afrika. Det har været en stor fornøjelse, at kunne bevillige kr. 55.232 til 
solcelleanlæg og –lamper til hjemmet for gadebørn M-Lisada i Uganda, og kr. 50.000 til et 
solcelleanlæg til Masanga hospitalet i Sierra Leone. Fra Bosco, der er leder af M-Lisada, har vi fået 
denne  melding:  ”Lys  er  helt  afgørende  for  børnenes  fremtid.  Her  i  Uganda  bliver  det  helt  mørkt  kl.  
19.15 hver aften, og så kan børnene ikke læse lektier. Ganske vist har vi indlagt el, men oftest kan 
vi ikke betale regningen, så bliver strømmen afbrudt, og det koster ekstra at få åbnet igen. Med 
solcellerne, der oplader et batteri, har vi altid strøm, og børnene kan læse lektier om aftenen og få et 
håb for fremtiden. Samtidig kan vi også have lidt lys om natten, og det er børnene særlig glade for, 
for   her   er   meget   mørkt”. Og Jonna Kildebogaard, der har formidlet vores bevillinger til 



 

børnehjemmet, fortæller: ”Siden   mit   første   ophold   i   Afrika   i   1983   har   jeg   afleveret   mange  
donationer til gadebørns projekter, men jeg kan ikke huske, at der har været så stor glæde, som 
solcelleanlæggene   har   givet”.  Med den slags tilbagemeldinger glemmer man straks sliddet med 
bjørneklobekæmpelsen, hvor hovedparten af de kr. 105.000 kommer fra! 
 
Bjørneklobekæmpelse. På 10’ende  år  bekæmper  vi  frivilligt  bjørneklo  i  Hyldagerparken, mens vi 
får betaling for det i resten af Albertslunds del af Store Vejleådalen, hvor planterne ikke kan 
bekæmpes maskinelt, og hvor der heller ikke går dyr, som spiser dem. Det område vi har ansvaret 
for inkluderer også motorcenteret, som i særlig grad er vanskeligt. For terrænet er meget ujævnt, 
fyldt med huller og gamle bildæk man kan falde i, og som bjørnekloen kan gemme sig i. Til 
gengæld får vi en god betaling for det. Kr. 30.000 ubeskåret til Afrika! 
 
Mosaikkerne. I samarbejde med Rådhusdammen fik vi igen oplyst klodemosaikken på støjmuren 
ved  jernbanen  i  forbindelse  med  FN’s  klimakonference  COP  18 i Doha i Qatar. Og løbende har vi 
holdt øje med alle mosaikker og hønse-maleriet for hurtigst muligt at få fjernet graffiti, når det 
opstår – men det er heldigvis ikke så ofte. 
 
Medlemstur. Vi forsøgte os i år med en tur for medlemmer til DR-Byen. Det blev en fin og 
interessant tur med god tilslutning. 18 deltog – så det kan vi jo godt gøre igen   
 
Cykelture. Af en eller anden grund var der ikke så stor opbakning til årets Hverdags-cykel-ture, 
hvor temaet var de gamle landsbyer. Når vi taler med folk, er der ellers mange, der gerne vil med, 
men når dagen så kommer og turene skal køres, dukker der ikke mange op. Derfor besluttede vi at 
aflyse de fire planlagte ture i efteråret. Det var naturligvis ærgerligt, men omvendt så sker der så 
meget andet i efteråret, at det nok går endda. En måde at udvikle cykelturene på kunne være at køre 
til arrangementer og begivenheder rundt om på egnen – det kunne eksempelvis være til Pometet, 
når de har Åbent hus, og i virkeligheden er det jo også det, vi allerede gør med Jazz-cykelturen til 
Tranegilde, hvor der i år deltog 12. 
 
Lyseslukkerprisen 2012. Prisen uddeler vi hvert år i 
december som hæder til nogen, der har gjort en 
ekstraordinær energibesparelses indsats. I 2012 fik 
Birgit Jensen og Brian Nielsen prisen. På diplomet 
skrev vi, at de: 
 
som de første i Albertslund fik opsat et stort 
solcelleanlæg på eget hus. Solcellerne dækker ikke 
bare familiens årlige elforbrug, men leverer også 
forureningsfri strøm til andre via nettet. 
Anlægget består af 24 paneler og er på 6 kWp. 
Beredvilligt har Birgit og Brian altid stillet op og 
fortalt om solcellerne, ligesom de altid har åbnet deres 
hjem og vist anlægget frem for interesserede. De har således været en vigtig inspirationskilde for 
andre albertslundere til at få mod på egne solceller  
 
Luseslukkerprisen kan man ikke indstilles til. Det er suverænt bestyrelsen, der i største 
hemmelighedskræmmeri beslutter, hvem der skal have den. Det lykkedes da også igen-igen totalt at 
overrumple de intetanende prismodtagere lige før jul, da vi troppede op med diplom og en stor kurv 
med el-spare-ting, julegodter og naturligvis en rigtig (stearin)lyseslukker!  
 



 

Foreningernes dag i A-Centeret. Efter adskillige års fravær besluttede vi os for igen at deltage i 
Foreningernes Dag. Det har vi ikke fortrudt. Selvom vi stod lige i larmen fra hovedscenen, så fik vi 
fortalt meget om vores forening og ikke mindst fik vi ikke mindre end 11 (!) nye medlemmer på 
dagen. 
 
Medlemmer og nyhedsbrev. Den 24.9.2013 var vi 105 medlemmer. Det er 19 (!) flere end året før 
– og i øvrigt første gang nogensinde vi har passeret 100 medlemmer  
I løbet af perioden har vi udsendt 5 numre  af  vores  Nyhedsbrev  ”Holdning og  Handling”. 
 
Bestyrelsen. Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 9. oktober 2012. 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), Henning Collin 
(Solporten) og Ivan Hansen (VA 4 Række). I perioden har Henning og Ivan desværre trukket sig, så 
der er brug for nye bestyrelsesmedlemmer. Mange tak for indsatsen til jer to! 
Bestyrelsen har i perioden holdt et bestyrelsesseminar, tre bestyrelsesmøder og to 
forberedelsesmøder  forud  for  hhv.  ”Grøn  Dag  – Sund  Dag”  og  ”Foreningernes  Dag”.  
 
Agenda Centeret. Til   KØF’s   to   pladser   i   Agenda   Centerets   bestyrelse   genvalgtes   Søren Birk 
(Stadionparken) og Carsten Larsen (medarbejder i BO-VEST). Sørens arbejdssituation gør 
imidlertid, at han nu er nødt til at trække sig fra bestyrelsen. Det er vi kede af, men sådan er det, og 
vi skal nu finde en ny.   
 
Økonomi. Kontingentet er kr. 75,- for en person og kr. 100,- for en husstand. Foreninger betaler kr. 
500,-. Ud over kontingenter får vi kr. 15.000 årligt til vores arbejde af Agenda Centeret. Uforbrugte 
midler går tilbage til Agenda Centret.  
 
Regnskab 2012. I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2012) godkendes af Bestyrelsen i 1. 
kvt. af det efterfølgende år (2013) og efterfølgende forelægges Årsmødet (oktober 2013): 
 

              Ind        Ud  
Kontingenter         6.550           0 
Afrika                 118.303                         0 
Afrika solceller Masangahospital Sierra Leone          0   50.000 
Afrika solceller M-Lisada børnehjem Uganda          0                55.232 
Afrika solceller overført til 2013            0               13.071 
Øvrige projekter og aktiviteter             0      9.380 
Tilskud fra Agenda Centeret     2.830            0     
Balance                              127.683              127.683 

              =====   ===== 
Bestyrelsen godkendte regnskabet den 26.2. 2013. 

 

 
 
 
 
 
 


