
 

 

KØF bestyrelsens beretning  

okt. 2017 - okt. 2018 

I det forløbne år har vi skruet ned for nogen aktiviteter, justeret andre og er ved at skrue op 

for nye. F.eks. kommer der nu lys på Kvickly-gavlen, vi laver en støtte gruppe for mere natur 

i byen, og vi laver om på Trampestiens forløb - samtidig med at vi har bekæmpet bjørneklo, 

passet mosaikkerne og udnævnt ”Årets Lyspunkt”, helt som vi plejer. Læs om alt det og mere 

til her:  

Bydiversitet 

Nu får Kvickly gavlen endelig et 

farvestrålende lys på sig! Mandag den 

24. september 2018 indvies lyset, der i 

det kommende mørke halvår, vil stråle 

op på gavlen i forskellige farver. Det 

bliver meget flot, synligt og alle 

passagererne i togene vil blive mindet 

om, at nu passerer de Albertslund: 

Lysets by! Dejligt at det er lykkedes os 

at få et så stort og synligt projekt gjort 

til virkelighed. 

For tredje år i træk lavede vi en ”Bydiversitets plakat” med eksempler på udsmykninger i byen 

skabt inden for det senest år. Ganske vist er plakaten ikke en sællert, 

men den er god som gave, og den kan købes for kr. 50. Overskuddet 

på kr. 20 går ubeskåret til solceller til Afrika. 

Vanen tro har der ikke været meget graffiti på vores mosaikker. 

Men ind imellem må vi lige ud med en vaskeklud eller en pensel for 

pynte lidt, ligesom vi også må ud med hæksaksen til 

Klodemosaikken på støjmuren for at holde beplantningen nede. 

Generelt synes vi, det er vigtigt, at man vedligeholder, det man 

stiller op i det offentlige rum. Alt for meget rundt om i byen er sat 

op i de bedste intentioner, hvorefter det bare står og passer sig selv 

og forfalder og ser skrækkeligt ud – og så er det, man lige så godt 

kunne have ladet være med at bruge krudt og energi på overhovedet 

at stille noget op. 

Affald, sortering og genbrug  

Egentlig ville vi sammen med graffitimalerne have lavet et murmaleri med et kredsløbsmotiv, men i 

stedet snakker vi med dem om at få lavet et med ”Hanevand” som motiv (med henvisning til at 

Albertslunds byvåben er en hane, og at hanevand er det reneste og miljørigtigste at drikke). Så kan 

vi altid senere lave et kredsløbsmotiv. 



 

Til gengæld lavede vi et halvdrabeligt forsøg 

med skodder og fisk i Kanalen. Mange rygere 

smider deres skodder i Kanalgaden, hvorfra 

giftstofferne i skodderne regner direkte ud i selve 

Kanalen. Derfor tog vi fire glas med rent 

Kanalvand og kom 3 småfisk i hver, for at se, 

hvordan det egentlig påvirkede fiskene. 

I det første glas kom vi et skod, to i det næste, tre 

i det tredje, og ingen skodder i det sidste. 

Resultatet talte sit tydelige sprog. Efter bare 40 

minutter var alle tre fisk i glasset med 3 skodder 

døde. Efter 1,5 time var de også døde i glasset 

med to skodder. Og på et tidspunkt hen over 

natten døde fiskene i glasset med bare et skod også, mens de fortsat levede i bedste velgående i 

glasset uden skodder. 

Egentlig bryder vi os jo ikke om den slags (dyre)forsøg, men omvendt er det en vigtig oplysning at 

få ud til alle, der ryger udendørs: Skodder i naturen er det rene gift! Lad være med at smide skodder 

udendørs! 

Vi filmede forsøget og lagde det ud på Facebook, sammen med en film, hvor vi nogle dage senere 

samlede 879 skodder på en 60 meter strækning i Kanalgaden. Filmen med fiskene blev set 6.500 

gange, mens filmen med de 879 skodder blev set 25.000 gange. Så det gjorde indtryk, og 

efterfølgende er antallet af borgere, der er kommet ind i Agenda Centeret for at få et 

lommeaskebæger, da også steget dramatisk. 

Store Vejleå Trampesti 

I syv sæsoner har vi klippet og vedligeholdt Trampestien. Det har været et stort arbejde, og 

bestyrelsen syntes derfor, at tiden var inde til at gentænke og revitalisere stien. Det endte med at vi 

opgiver den sydlige og nordlige del, mens stykket inde i skoven ved golfbanen skal udvides med en 

sløjfe, så man kan trampe en runde inde i skoven - og starte og slutte samme sted. Det er da 

vemodigt at skulle opgive strækningen og historien ”Fra den nye Roskildevej til den gamle 

Roskildevej”, men trampestier er ikke noget en gang for altid givet – og mon ikke vi nok skal få 

fortalt historien alligevel..  

Grøn Dag 

Den 5. maj var vi igen med på kommunens Grønne Dag på Materialegården. Vi satte fokus på, 

hvordan man bedst undgår pesticidrester i sine fødevarer, vi lavede et medlemsfremstød, solgte den 

nye Bydiversitetsplakat og udleverede kompostorm i poser.  

Indsamling til Afrika 

Vi donerede kr. 42.175 til to nye solcelleanlæg til Uganda. Et til et hjem for piger, der er droppet ud 

af skolen, teenagermødre og piger i vanskelige situationer. Og et andet til et hjem for 37 

forældreløse piger og drenge. Pengene kommer først og fremmest fra vores arbejde med 

bjørneklobekæmpelse. Og her er der et paradoks. På den ene side er vi glade for, at vores arbejde 

virker og antallet af bjørneklo i Albertslund er raslet ned. På den enden side betyder det, at vi 

desværre kommer til at tjene færre og færre penge, som vi kan donere til Afrika. 



 

Overskuddet fra kontingentindbetalingerne 2017 på kr. 1.587 har bestyrelsen besluttet at donere 

til Solceller til Afrika. 

Bjørneklobekæmpelse 

I 15 år har vi bekæmpet bjørneklo, og det har ikke været forgæves. I Hyldagerparken bekæmper vi 

på frivillig basis, mens vi får penge for det i resten af Store Vejleå dalen.  

Mosaikkerne 

Klodemosaikken oplyste vi igen-igen under COP 23 Klimatopmødet i Bonn 6. til den 17. 

november. 

Ture 

Cykel- og trampeture har vi ikke prioriteret så højt i år. Det er kun blevet til en enkelt rundt til 

motiverne fra årets Bydiversitetsplakat. Måske har vi dermed startet en ny tradition… 

Årets lyspunkt 2017 

Prisen er en anderkendelse til en, der har gjort en 

”ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet”. 

I december 2017 uddelte vi den for 11. gang. 

Årets prismodtager blev Peter Friis fra Small 

Living. På diplomet skrev vi: 

Prisen tildeles i 2017 Small Living Albertslund v. 

formand Peter Friis, der har sat en ny boform på 

dagsordenen i Albertslund. Small Living vil 

skabe et bofællesskab på Randager. Her vil de 

bygge 20 træhuse med tilhørende fælleshus på 

skruefundamenter med et minimalt energiforbrug. Husene vil være funktionelt indrettet på maks. 90 

m2. På grunden bevares beplantningen og regnvandet håndteres. Bofællesskabet vil være egnet til 

alle aldersgrupper. Konceptet sikrer en bolig, der er til at betale for almindelige indkomster. Small 

Living er meget vigtig og spændende i forhold til fremtidens boliger og boformer i Albertslund  

Tak – I gør byen bedre! 

Andet der ikke var med i Handleplanen: 

- Biotopia er et demonstrations-, inspirations- og undervisningssted i Birkelundparken. Det er 

drømmen om at skabe mere natur og mere biodiversitet i byen. Biotopia køres af Naturgruppen og 

Agenda Centeret, men vi vil gerne bakke op. Derfor har bestyrelsen taget initiativ til, at dem der har 

lyst og mulighed samles den første onsdag i april – oktober (dog ikke juli) i Biotopia for at hygge 

sig og lave lidt lettere arbejde som f.eks. indsamle frø, passe hegn og sørge for at info-skiltene er 

intakte. 

- Geocaching er at gå rundt med sin mobiltelefon og finde skatte, som andre har gemt i byen og 

naturen. Bestyrelsen arbejder på at udlægge skatte, hvor man så samtidig på mobiltelefonen kan få 

nogen af vores mange historier om Albertslund, som vi har skrevet gennem årene. 

- Bestyrelsen har besluttet at indkøbe en metaldetektor! For hvem ved, måske kan vi finde noget 

interessant fra byens fortid… 



 

- For et par år siden udsmykkede vi et hus i Røde Vejrmølleparken med figurer. Dem er ejeren glad 

for, for de lyser op, og giver anledning til mange snakke. Derfor har hun nu spurgt, om vi også vil 

dekorere hendes havelåge – selvfølgelig med en stor rød mølle, nu det er i Røde Vejrmølleparken. 

Det har vi sagt ja til. 

Nyhedsbrev. I løbet af året har vi udsendt 5 numre af vores Nyhedsbrev ”Holdning og Handling”, 

men derud har vi udsendt en række nyheder om Agenda Centeret, Brugergruppen, Biotopia og 

særlige projekter. Vi vil stadig lave og udsende papirnyhedsbreve til dem, der ikke har mail, men 

tendensen er klar i retning af, at mere og mere foregår over mailen.  

Bestyrelsen. Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 3. oktober 2017. 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 Knud Dahn 

(Robinievej), mens Jens Ohlsson (Galgebakken) blev valgt som suppleant. I perioden har Michael 

Jonasen endvidere fulgt bestyrelsens arbejde.  

Bestyrelsen har i perioden kun holdt 2 bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar. Meget er klaret 

over mailen. 

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

oktober 2017 genvalgtes Knud Dahn (Robinievej) og Mikkel Ellung Larsen (BO-VEST). 

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. De midler, vi ikke bruger, går tilbage til Agenda Centret. 

Regnskab 2017. I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2017) godkendes af Bestyrelsen i 1. 

kvt. det efterfølgende år (2018) og siden forelægges Årsmødet (oktober 2018). Bestyrelsen 

godkendte regnskabet den 20.3. 2018: 

              Ind        Ud  

Kontingenter 2017        6.325            

Øvrige projekter og aktiviteter                   4.738 

Overført til Solceller til Afrika                    1.587 

Balance         6.325     6.325 

 

Afrika solceller indtægt 2017           33.545                 

Afrika solceller bevilliget 2017        8.650 

Overført fra kontingenter 2017      1.587 

Afrika solceller overført fra 2016               100.838               

Overført til anvendelse i 2018                127.320 

Balance                                135.970            135.970 

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

 

Bestyrelsen den 12.9.2018 


