Kulturøkologisk Forening i Albertslund
Holdning og Handling for Verdensmålene

KØF bestyrelsens beretning
okt. 2018 - okt. 2019
I takt med at vi er ved at få bugt på bjørnekloen i kommunen, begynder vi at få overskud til
at arbejde med et andet naturprojekt: Biotopia i Birkelundparken. I virkeligheden handler
både bjørneklobekæmpelse og Biotopia om det samme, nemlig at skabe en mere varieret og
robust natur. Men det er nu en gang meget sjovere i Biotopia, at være med til at pleje
mangfoldigheden, end det er i årevis at bekæmpe den samme plante igen og igen, for at den
ikke skal brede sig og overtage det hele. Og det var til det skifte, vi nåede i det forløbne år,
hvor vi begyndte at hjælpe til i Biotopia. Men selvfølgelig var der også alt det andet med lys
på Kvickly-gavlen, Trampestien, mosaikkerne og ”Årets Lyspunkt” mm. Læs om alt det og
mere til her:
Bydiversitet
Hele vinteren og frem til
halvanden måned før
Sankt Hans var der lys
på Kvickly gavlen. Og
det blev tændt igen
halvanden måned efter
Sankt Hans. Det er en
stor fornøjelse at se på,
og
vi
kompenserer
gladeligt for det CO2,
der
bruges
til
belysningen. For at være på den sikre side overkompenserer vi, og har her for første sæson købt
1.000 m2 regnskov.
I Kanalen fik vi graffitimalerne til at lave et vandmotiv. Historien er, som teksten på udsmykningen
fortæller, at ”Albertslund blev født ud af en vandhane”. For
”Fængslet havde brug for masser af vand”. Og ”Vand var der
masser af ved Store Vejleå”. ”Rundt om fængslet voksede
Albertslund op”. ”Albertlund er født ud af vandhanen: Store
Vejleå!”.
Der var god opbakning til graffitimalerne fra forbipasserende
under arbejdet, og boligafdelingen har opfordret os til at lave
flere malerier i deres del af Kanalen. Desværre skaller
vandmaleriet lige rigelig. Det prøver vi at finde en løsning på.

Da vi så det nye gymnasium skyde i
vejret i en grå/sort nuance, kunne vi
ikke dy os for at lave et indlæg til AP.
For hvorfor skal alle nye bygninger
omkring A-centeret partout være grå?

Hvorfor grå!?

I forhold til vedligehold af kunst i
tunnellerne
har
Kommunalbestyrelsen hørt vores bønner. I
budgettet for 2019 afsatte de penge til
det. Det er vores kæphest, at
udsmykker man eller stiller noget op i
det offentlige rum, så skal man også
vedligeholde det. Nu glæder vi os til,
at kommunen begynder at bruge af pengene…

For fjerde år i træk lavede vi en ”Bydiversitets plakat” med eksempler på udsmykninger i byen
skabt inden for det senest år. Da plakaterne godt kan være lidt store at have hængende, lavede vi i år
kun nogle få i stor størrelse. Til gengæld lavede vi så flere i ”lille” størrelse (A2). Det betød dog
ikke, at vi fik dem solgt i rå mængder, men de er sjove at have, efterhånden som vi får flere og flere
af dem - og så er de gode som gaver.
Mere natur i Albertslund
Vi har besluttet at hjælpe Naturgruppen og
Agenda Centeret med at skabe mere natur i
Albertslund. Konkret hjalp vi en gang om
måneden i sommerhalvåret med at passe
Biotopia i Birkelundparken. Biotopia er et
demonstrations-,
inspirationsog
undervisningssted. Det er drømmen om at
skabe mere natur og mere biodiversitet i byen.
I Biotopia står vi for at lave de lette ting som
at passe blomsterbede, indsamle frø, tjekke
infotavler og slå stierne - og andet der ikke
giver ondt i ryggen. Det tungere må
Naturgruppen og Agenda Centeret selv tage
sig af.
Vi mødes den første onsdag i måneden kl. 10 til 12, hvor der også er god tid til snak og kaffe :o)
Store Vejleå Trampesti
Vi skar ”top og bund” af Trampestien, og vedligeholder fremover kun den del, der går inde i den
gamle spændende skov – hvor vi til gengæld udvidede med en sløjfe, så man nu kan komme rundt
på helt nye urørte steder og ikke behøver at gå frem og tilbage, men automatisk kommer ”tilbage til
start”.

Den nye Trampesti indviede vi med en
trampetur i samarbejde med Ældrerådet.
Det var en begejstret flok, vi havde med
på den første tur, og indvielsen blev fejret
med flag og fotografering, dèr langt inde i
vildnæsset, hvor der ikke har været
mennesker i årtier.
Særligt til brug på Trampestien har vi
også indkøbt i metaldetektor. Vi har ikke
rigtig fået den i gang endnu, men vi har da
fundet
nogle
gamle
krøllede
konservesdåser, en kapsel – og et
nøglehul!
Grøn Dag
Ud over de traditionelle kompostorm, stillede vi op med årets bydiversitets-plakat, som vi altid
lancerer på Grøn Dag. Og så slog vi et slag for de 17 Verdensmål, ved at opfordre folk til at
oversætte dem til personlige Hverdagsmål. Samtidig kunne man også få taget en selfie med en
plakat af sit ynglingsmål. Det blev til mange gode snakke, nogle gode Hverdagsmål, men stort set
ingen selfies – de er åbenbart ikke moderne mere…..

Gør Verdensmål til Hverdagsmål!

Indsamling til Afrika
Vi har doneret kr. 19.000 til et solcelleanlæg på en udsat skole i Uganda. Skolen var i fare for at
blive lukket fordi den forfaldt, man kunne ikke se, hvad der blev skrevet på tavlen, de havde ingen
bøger, næsten ingen skolemøbler og toiletterne ”faldt sammen”. Men med hjælp fra anden side blev
der rettet op på det, og nu har vi så oven i hatten bevilliget solceller, så de også kan få har strøm og
lys.

Bjørneklobekæmpelse
I 16 år har vi bekæmpet bjørneklo, og det har vi gjort så
godt, at der ikke er mange tilbage – og dem der er, har vi
styr på, hvor står. Vi skal dog hele tiden gå områderne
grundigt efter, for at være sikre på, at der ikke er en der
snyder os og får smidt sine frø.
I Hyldagerparken bekæmper vi på frivillig basis, mens vi
får penge for det i resten af Store Vejleå dalen.
Mosaikkerne
I anledning af FN’s årlige klimatopmøde COP 24 i december i Polen, satte vi igen lys på
Klodemosaikken for at holde liv i budskabet ”Globale aftaler eller flere kloder”.
Lige siden vi lavede mosaikken til
klimatopmødet i København i 2009, er
udledningerne af CO2 til atmosfæren
desværre steget år for år, så situationen
bliver mere og mere kritisk. Men heldigvis
er der også noget der trækker i den anden
retning – ikke mindst de to store globale
aftaler fra 2015. Dels klimaaftalen fra
Paris, og dels FN’s 17 Verdensmål for en
bæredygtig verden. Det er i deres retning,
håbet ligger. Men det kommer ikke af sig
selv. Som forening understøtter vi derfor
Verdensmålene, med det vi kan, og
opfordrer andre til at gøre det samme.
Vi har døjet med en stor graffiti på kloderne i år

Ture
I Albertslund har vi fire
landsbyer, der ligger i hver sit
verdenshjørne
og
med
trampestier
omkring.
Det
faktum kombinerede vi og
arrangerede fire velbesøgte
trampeture med start i hver sin
landsby.
I skrivende stund planlægger vi
en trampetur fra badesøen til
Trampestien og en cykeltur
rundt til Bydiversitet-plakatmotiverne.

Årets lyspunkt 2018
Prisen er en anderkendelse til en, der har gjort en ”ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet”. I
december 2018 uddelte vi prisen for 12. gang. Årets prismodtager blev Ole Damsgaard. På diplomet
skrev vi:
Prisen tildeles i 2018 Ole Damsgård Olesen, der gennem mere end 40 år på Dyregården, har bragt
generationer af nye albertslundere tættere på dyr og natur. Omgivet af heste, grise, køer og får, på
mark og eng, fra traktor og hestevogn har Ole med indsigt, engagement, hjælpsomhed og ro
formidlet forståelsen af naturen og respekten for dyrene til byens borgere - især de yngre.
En uvurderlig indsats for at skabe hele mennesker i balance mellem natur og kultur.
Tak – du gør byen bedre!

En fuldstændig overrumplet Ole Damsgaard modtager Lyspunkt Prisen 2018 af formand Erland Andersen

Slogan og FN’s 17 Verdensmål
Vi ændrede vores slogan fra ”Holdning og Handling” til ”Holdning og Handling for
Verdensmålene” – og vi kan let relatere os til de fleste af dem: 1 Fattigdom. 4 Uddannelse. 6 Vand.
7 Energi. 13 Klima. 14 Livet i havet. 15 Livet på land, men det mål der passer bedst, og som kan
være vores ”paraply mål” er 11 Bæredygtige lokalsamfund. Der er jo næsten en direkte oversættelse
af Kultur og Økologi i Albertslund.

Holdning og Handling for Verdensmålene

HOFOR inviterede græsrødderne
En gang om året inviterer HOFOR græsrødder til dialogmøde. I år blev mødet holdt Albertslund, og
vi fik lov til at invitere KØF medlemmer med. Mødet handlede om skybrudssikring, blødere vand,
pesticider i grundvandet, boringsnære beskyttelsesområder, mere natur i Albertslund og på
HOFORs kildepladser og så om Verdensmålene. Flere medlemmer tog imod tilbuddet og deltog i
mødet.

Med HOFOR i de Våde
Enge i Kongsholmparken
Nyhedsbrev
I løbet af året har vi udsendt 5 numre af vores Nyhedsbrev ”Holdning og Handling for
Verdensmålene”, men derudover har vi udsendt en række mails med flere informationer fra KØF,
Agenda Centeret, Brugergruppen, Biotopia og særlige projekter. Vi vil stadig lave og udsende
papirnyhedsbreve til dem, der ikke har mail, men mere og mere kommer til at foregå over mailen,
og vi kan ikke sende alt ud på papir.
Bestyrelsen
Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 3. oktober 2018. Til formand og næstformand genvalgtes
Erland Andersen (Røde Vejrmølleparken) og Torben Nielsen (AB Syd Gård og Række). Som
bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Tove Jensen (VA 4 Syd) og Knud Dahn (Robinievej).
Bestyrelsen har i perioden holdt 4 bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar.
Agenda Center Albertslund
KØF har to repræsentanter i ACA’s bestyrelse. På Årsmødet i oktober 2018 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 2018
I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2018) godkendes af Bestyrelsen i 1. kvt. det
efterfølgende år (2019) og siden forelægges Årsmødet (oktober 2019). Bestyrelsen godkendte
regnskabet den 12.3. 2019:
Ind
Ud
Kontingenter 2018
5.550
Tilskud fra Agenda Centeret
670
Øvrige projekter og aktiviteter
6.220
Overført til Solceller til Afrika
0
Balance
6.220
6.220
Afrika solceller indtægt 2018
Afrika solceller bevilliget 2018
Overført fra kontingenter 2018
Afrika solceller overført fra 2017
Overført til anvendelse i 2019
Balance

21.760
42.175
0
127.320
149.080
======

106.905
149.080
======
Bestyrelsen september 2019

Bjørneklo i motorvejsmidterrabatten –
dem tager vi også

Blåhatten blomstrer under egetræerne i
Biotopia

