Referat
Generalforsamling mandag den 3. februar 2020
Inden generalforsamlingen afholdt vi et offentligt møde, hvor der var indlæg af
Caisa, Olga og Felix – alle elever og medlemmer af Endrupsskolens Miljøråd.
De klarede det utrolig godt og det var et spændende indlæg om de emner, som
Miljørådet arbejder med.
Derefter var der et indlæg af Rasmus Meyer, forstander på Krogerup Højskole,
som fortalte om skolen set fra en klimavinkel. Han fortalte om den dannelse i
forhold til personlige indsatser på klimaområdet, som efter hans mening er
nødvendig for at imødegå de meget store problemer, som vi må regne med at stå
overfor i såvel den nærmeste fremtid som den lidt fjernere.
Et spændende og tankevækkende indlæg, som godt kunne fortjene flere tilhørere
end de ca. 20 som denne aften var mødt op.
Efter indlæggene var der tid til spørgsmål og diskussion (og kaffe / the og kage)
inden vi gik over til selve generalforsamlingen, hvor dagsordenen var som
vedtægterne siger:
Dagsorden
1. Valg af dirigent og referent
2. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
3. Forelæggelse af regnskab og budget til godkendelse
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år (2020)
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10.

Godkendelse af permanente arbejdsgrupper
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11.

Valg til eksterne poster

12.

Eventuelt

1. Niels Hald blev foreslået og valgt som dirigent.
Merete Skjønberg Larsen blev vagt til referent.
2. Bestyrelsens beretning for 2019 – den beskrivende del:
Foreningen har i årets løb holdt 8 ordinære møder.
Hertil kommer et halvdags idémøde og det traditionelle hygge-julemøde.
Enkelte arbejdsgrupper har holdt individuelle møder om deres opgaver.
Hvor det har været relevant, har vi tillige deltaget i møder arrangeret af andre.
Vi har deltaget i møder med kommunen om lokalplaner mv., haft foretræde for
PMK-udvalget om renovationsordninger og med borgmesteren om samme.
Endelig har vi haft vores stand på Slotsmarkedet i Fredensborg.
Der var planlagt en udflugt til ØsterGro (tagkøkkenhave på Østerbro), som vi
desværre måtte aflyse på grund af blæst og regn.
Trafik
Der har ikke været meget opmærksomhed på trafikken på Rute 6 gennem
Fredensborg by i 2019.
Så vidt vi har hørt, bliver det dyrt for Fredensborg Kommune at få sendt
modulvogntogene via Isterødvejen, så den løsning ligger ikke lige for.
Forsyning Helsingør losser stadig flis på Kongekajen i Helsingør Havn, så vi har
ikke - nok af denne grund - mærket meget til ekstra lastvognstog gennem
Fredensborg.
Der er dog stadig et reelt problem med den generelle trafikbelastning, men
løsningsforslag er der få af.
Overdrevsvejens forlængelse er langt fra at komme med i en finanslov, så også
en omfartsvej er et drømme- eller mareridtsscenarie alt efter ens personlige
udgangspunkt.
Fra Agenda 21 Foreningens side har vi derfor talt om bedre regulering af trafikken
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via flere lyskurve og grøn bølge gennem byen, så der både kan opnås en mere
glidende trafik, en større tryghed for de bløde trafikanter og en bedre mulighed
for beboerne langs vejen i forhold til at komme ud fra indkørsler og sideveje. Det
er der heller ikke enighed om. Så vi venter ………………….
Lokal- og kommuneplaner
Vi har afgivet høringssvar på flere planer, men må konstatere, at det er svært at
komme igennem med selv logiske og enkle synspunkter. Det er skuffende og
bestemt ikke fremmende for lysten til at deltage i den demokratiske proces.
Der er stadig meget at gøre i forhold til energirenovering og sparetiltag, men
hidtil har man været meget lidt opmærksom på den meget store indflydelse, som
lokalplanerne har på den mængde CO2, som bliver brugt, når der bygges et nyt
hus. Her har materialevalget stor indflydelse, og det er derfor afgørende, hvilke
krav der stilles til valg af materialer i lokalplanerne.
Vi taler om realistiske, mulige besparelser på omkring 100 tons CO2 pr. nybygget
hus.
En sådan besparelse svarer til ca. 40 års udledning via forbrug af el og varme!
Affald og genanvendelse
Vi (og særligt formanden) har brugt mange kræfter på affald i 2019.
Vi synes, at det er rigtig godt med mere sortering, når det gælder pap og metal.
Men vi taler imod afhentning af fraktionerne ‘flasker og glas’ samt ‘plast’ ved den
enkelte husholdning.
Flasker giver en ringere genanvendelse ved at blive knust ved indsamlingen. Vi er
derfor sikre på, at den nuværende ordning er langt den bedste for
genanvendelsen.
Plast giver så lidt genanvendelse, at der bruges langt flere ressourcer på
indsamlingen, end der opnås via genanvendelse af denne meget sammensatte og
vanskelige fraktion.
Vi anbefaler at bruge pantsystemet til flere emballager. Andre genanvendelige
emballager skal mærkes tydeligt, så vi let selv kan sortere dem til genanvendelse
– og aflevere dem på genbrugspladsen. Ikke genanvendelig plast skal i
restaffaldet til energiudnyttelse, hvor det giver størst udbytte og med mindst
forurening.
Den rapport, som kommunen bestilte, rummer mange, nyttige oplysninger, men
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er tilsyneladende kun blevet brugt til at fravælge en løsning med opsamling i
forskelligfarvede poser med henblik på at farvesortere dem efterfølgende – på et
nyt anlæg, som skulle bygges til dette formål.
Stande
Også i 2019 stillede vi op med en stand i september på Slotsmarkedet i
Fredensborg, hvor vi informerede om de nye affaldsordninger, havde spørgsmål
om verdensmålene via lykkehjulet og fortalte om ældrehaverne.
Superbrugsen i Fredensborg støttede os med præmier (frugt) til lykkehjulet.
Endnu engang stillede vi op i samarbejde med Energicenteret.
Repræsentationer
Vi er i Grønt Råd repræsenteret ved formanden.
I Klimaforum har vi formandsposten (Bent) og er repræsenteret ved en række
andre medlemmer.
Sekretariatsfunktionen i Klimaforum er nu overgået til Energi- og
iværksættercenteret.
Klimaforum har ikke været specielt aktivt i 2019 – det er ikke længere så let at
finde emner at tage op til drøftelse.
Det vigtige emne, som vi rejste sidste år ”Indlejret CO2 i bygninger”, er nu for
alvor ved at komme frem i debatten. Vi forsøger (via indsigelser til de netop nu
fremlagte kommunale planer) også at få denne indsats prioriteret på kommunalt
plan – for det er den altså ikke i de fremlagte forslag.
Det er et stort emne, som er vigtigt for at sikre den optimale klimaindsats – og
for at gøre noget hurtigt.
I Kulturelt Samråd (hvor vi har været medlemmer i en årrække) har vi nu fået
mulighed for at blive repræsenteret af Niels Hald, som i forvejen repræsenterer
DN i rådet. Det er vi glade for.
Diverse:
Hjemmesiden er moderat opdateret. Vi får rigtig god hjælp af Bjørn Sandberg til
ajourføring mv., men vores eget aktivitetsniveau har været beskedent.
Vi er takket være Palle Bjørnsten på Facebook – der er lagt et langt indlæg på om
de nye affaldsordninger og vores holdning til dem. Samme synspunkter har været
fremlagt for udvalg og borgmester.
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Det er som at slå i en dyne - helt uden effekt.
Vi har i 2019 ikke gennemført nogen udflugter. En var planlagt, men blev aflyst
på grund af massiv regn på dagen. Det kan ses på regnskabet – udgifterne har
været yderst beskedne.
Vælgermøde
Sammen med DN Fredensborg arrangerede vi op til folketingsvalget et
vælgermøde på Humlebæk bibliotek. Det blev et velbesøgt møde med kandidater
fra de fleste af de opstillede partier. Emnerne var naturligvis inden for vores
interesseområder: Natur, klima, miljø og biodiversitet.
Skolen i Virkeligheden
Vi har lavet en ’drejebog’ for undervisning i de ældre klasser om klima. Den
havde vi med på årets ’speed-dating’ på den forhenværende planteavlsstation i
Krogerup. Her gjorde vi reklame for os selv over for lærerne, men desværre ikke
så godt, at vi er blevet kontaktet om at deltage i undervisningen. Forhåbentlig er
der nogen, der har brugt vores materiale, så den tid, som vi har brugt, ikke har
været helt spildt.
Verdens bedste nyheder
Vi uddelte for 4. gang den årlige nyhedsavis på Fredensborg Station og kan da
med glæde konstatere, at den kollektive trafik stadig anvendes af rigtig mange
mennesker.
KlimaForKæmperne
En ny forening som er under etablering i Humlebæk. Da den i nogen grad
beskæftiger sig med samme emner, som vi i Agenda 21 Foreningen, har vi valgt
at støtte den med gode råd – vi er jo ikke i konkurrence, men ’trækker på samme
hammel’ – og der er brug for alle gode kræfter i bestræbelserne på at vende den
negative udvikling for vores fælles klima.
DN-møde på Krogerup Højskole: Fredensborg som naturkommune
Vi var nogle stykker, som deltog i mødet og er fortsat med i nogle af de nedsatte
arbejdsgrupper.
Det drejer sig om ’Biodiversitets-gruppen’, ’Cirkulær økonomi og affald’ samt
’CO2-gruppen’. Næste møde på højskolen er fastsat til søndag den 3. maj 2020.
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Ældrehaverne
Denne del af beretningen stod Merete for.
I 2019 var det 10 år siden, at haveprojektet blev startet på initiativ af Bente og
Bent Sonne.
Der har i 2019 været 16 haver med samlet set 20 personer tilknyttet i Søholm –
vi forventer til sæson 2020 at få 2 – 3 ledige haver.
Tilsvarende har der ved Lystholm været 17 haver – også med 20 personer
tilknyttet.
Ved Lystholm er der plads til fælleshaver. De har været udnyttet godt i 2019 med
stor indsats fra nogle de havefolk, der havde kræfter og overskud til dette
arbejde.
Tovholderne er i Søholm Anni Lenskjær og Hanne Koch Sørensen, mens det ved
Lystholm er Merete Skjønberg Larsen.
Der har i 2019 været 3 fællesarrangementer i haverne: En ‘åbent hus-dag’ i
Lystholmhaverne, et grill-arrangement og et jubilæumsarrangement med gæster
til bålmad i Søholm. Alle populære arrangementer med mange deltagere.
På en svampetur i Grib Skov i oktober blev der fundet mange svampe, som blev
tilberedt på éngangsgrill. Addy, som i sin tid var med til at starte haverne, var
svampekyndig guide på turen, hvor der deltog mange havefolk.
Beretningen blev godkendt.
3.
Finn Langgaard fremlagde som ny kasserer regnskabet, som viste et stort
overskud, hvilket primært skyldes, at årets udflugt blev aflyst.
Vi har altså stadig en formue, som vi kan bruge af, hvis vi får idéer til noget, der
medfører udgifter og som ikke kan løbe rundt i sig selv.
Regnskabet blev godkendt.
4. og 5.
Der var ingen forslag fra hverken bestyrelse eller medlemmer.
6.
Kontingentet for ordinært medlemskab blev fastsat uændret til kr. 150,-.
For medlemmer med have forblev det ligeledes uændret kr. 200,-.
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7.
Formanden var på valg for de kommende to år. Finn Langgaard blev genvalgt.

8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Lillian Pedersen blev genvalgt for 2 år.
Merete Skjønberg Larsen blev genvalgt for 2 år
Hans Haagensen blev genvalgt for 2 år.
Anne Foverskov blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen for 1 år.
Bestyrelsen består ud over formanden og de nyvalgte medlemmer endvidere af
Palle Bjørnsten.
Valg af suppleanter:
Michael Vaa og Bent Sonne blev valg – suppleanter vælges for 1 år.
9.
Valg af revisor: Niels Hald modtog genvalg.
Valg af revisorsuppleant: Torben Forskov modtog genvalg.
10.
Følgende arbejdsgrupper fortsætter
Ældrehaverne, der ledes af Merete Skjønberg Larsen og Anni Lenskjær
Klimaudvalget, der ledes af Finn Langgaard
Plangruppen, der ledes af Finn Langgaard
Trafikgruppen, der ledes af Finn Langgaard
Tur- og standgruppen, der ledes af Merete Skjønberg Larsen
11.
Valg til eksterne poster
Grønt råd: Finn Langgaard.
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