Referat
Generalforsamling mandag den 4. marts 2019
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 (2018)
7. Valg af formand
8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
9. Valg af revisor og revisorsuppleant
10.

Godkendelse af permanente arbejdsgrupper

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 2018 – den beskrivende del:
Foreningen i årets løb holdt 8 ordinære møder.
Hertil kommer et heldags 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 om lokalplaner mv. som kommunen har afholdt.
Endelig har vi haft vores stand på Slotsmarkedet i Fredensborg.

Havegruppen
Ældrehaverne må nu siges at være solidt kørende og vi håber på at kunne udvide
aktiviteterne med en ny afdeling i Humlebæk, når det nye plejecenter bliver færdigt.
I de to nuværende afdelinger – hos 4 H i Søholm og ved Lystholm er antallet har der i
2018 været 34 haver i brug. Formålet er stadig at aktivere ældre medborgere med
dyrkning af grøntsager og blomster - og at nyde det sociale samvær med kaffe og kage
hver onsdag fra april til oktober / november.
I Søholm er det Anni Lenskjær og Hanne Koch Sørensen, og ved Lystholm er det Merete
Skjønberg Larsen, der har været tovholdere.
Der har været afholdt to fælles og meget hyggelige grillarrangementer i Søholm, hvor
begge afdelinger har været inviteret til at deltage. Arrangørerne skal her have stor tak
for deres indsats.

På trods af de beskedne regnmængder i 2018 er det alligevel lykkedes at få rimelige
udbytter. Opsamlet regnvand suppleret med vand fra Vilhelmsro-skolen fik reddet en
del, men først da regnen kom i august blev der endelig vækst i afgrøderne.
Trafik
Også i 2018 har der været fokus på trafikken på Rute 6 gennem Fredensborg by.
Nu er man endelig nået til en erkendelse af, at der er et reelt problem, men
løsningsforslag er der få af.
Skal der laves en omfartsvej, må det blive Overdrevsvejens forlængelse, som kommer i
spil, men den vil give problemer med trafik i de naturskønne områder syd for byen, så
der er meget stor uenighed om det hensigtsmæssige i en sådan løsning.
Fra Agenda 21 Foreningens side taler vi derfor meget om bedre regulering af trafikken
via flere lyskurve og grøn bølge gennem byen, så der ikke kun kan opnås en mere
glidende trafik, men også større tryghed for de bløde trafikanter. Det vil også give
bedre mulighed for beboerne med udkørsel til vejen i forhold til at komme ud fra
indkørsler og sideveje.
Lokal- og kommuneplaner
Vi har afgivet høringssvar på flere planforslag, 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 mulige besparelser på op mod 100 tons CO2 pr. nybygget hus – og altså
relativt store mængder.

Affald og genanvendelse
Etablering af nye ordninger er pt. sat på pause, fordi byrådet er kommet i tvivl om det
rigtige i de påtænkte ordninger. Det bliver derfor vanskeligt at indgå i et fællesskab
med de øvrige 3 kommuner, som man har samarbejdet med i undersøgelsesfasen.
Der er derfor igangsat et undersøgelsesarbejde, som skal munde ud i en rapport om de
foreliggende muligheder.
Vi har opstillet et alternativt forslag, som dels vil gøre ordningen billigere for borgerne
og dels give mulighed for en mere smidig ordning.
Vi bakker helt op om mere sortering – det er der som hovedregel sund fornuft i. Men
det skal ske med omtanke. Desværre har kommunen trukket sig fra fællesskabet og har
derfor ingen mulighed for at påvirke de andre kommuner til en anden model end den
oprindelig fremlagte. Det er uheldigt.
Rapporten netop kommet – og vi bliver nok nødt til meget hurtigt at indkalde til
borgermøde om de kommende affaldsløsninger. Jeg har bedt om foretræde for
Infrastruktur- og Teknikudvalget onsdag den 6. marts – umiddelbart efter Byrådets
møde om netop dette emne og inden udvalgets behandling af punktet på deres
dagsorden.
Organisering af de kommunale forsyningsvirksomheder
I forbindelse med arbejdet med nye affaldsordninger blev vi opmærksomme på en
katastrofal mangel på sammenhæng mellem det demokratiske system i kommunen og
de kommunale forsyningsaktieselskaber. Om dette er et bæredygtigheds-emne er
usikkert, så indtil videre er det formandens personlige kæphest.
Emnet er ikke glemt!!!

Stande
Også i 2018 op med en stand i september på Slotsmarkedet i Fredensborg, hvor vi
informerede om FN’s 17 verdensmål og lidt om ældrehaverne.
Superbrugsen i Fredensborg støttede os med præmier 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 2017 – det er ikke længere så let at finde
emner at tage op til drøftelse.
Vi drøfter pt. emnerne ”Indlejret CO2 i bygninger” og ”Prioritering af klimaindsatsen via
CO2 gevinster ved de enkelte tiltag” – altså sammenligning af ‘det klimamæssige
fodaftryk’ ved forskellige aktiviteter.
Spændende men vanskelige emner, som samtidig er vigtige for at sikre den optimale
klimaindsats.
Foreningen har tillige deltaget i møder i netværket for Agenda 21 Centrene i landet –
selv om vi rent faktisk ikke helt hører til i det selskab, kan vi der hente ny viden og
bidrage med vores.
Diverse:
Hjemmesiden er moderat opdateret. Vi får hjælp af Bjørn Sandberg til ajourføring mv.,
men vores aktivitetsniveau har været beskedent.

Vi er på Facebook – Palle har fremprovokeret et enkelt opslag, hvor vi taler for at
opsamle regnvand i større mængder, men ellers er også indsatsen her beskeden.
Efterårsudflugten gik i 2018 med bus – først til Gartneriet Toftegård, hvor vi fik en
spændende omvisning og deltog i en smagetest af tomater samt spiste frokost i deres
nyindrettede cafe.
Derfra kørte vi til et økologisk gartneri ved Jørlunde, hvor vi var på guidet markvandring
og så på grøntsagsdyrkning.
Her sluttede vi med kaffe og ikke mindre end 3 slags kage – samt besøg i gårdbutikken.
Alt i alt en rigtig spændende dag.
3.
Bent Sonne fremlagde som kasserer regnskabet, som viste et beskedent underskud –
meget mindre end budgetteret, så man må konkludere, at vi har været tilbageholdne
med at bruge penge.
Vi har en relativt beskeden formue, så der er en buffer, hvis vi får idéer til noget, der
giver udgifter – og det ikke kan løbe rundt i sig selv.
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 blev det ligeledes uændret kr. 200,-.
7.
Formanden var ikke på valg.
8.
Valg af bestyrelsesmedlemmer:
Birthe Haagensen og Bent Sonne har ønsket at trække sig fra bestyrelsen.

I stedet blev valgt
Palle Bjørnsten for 2 år
Lillian Pedersen for 1 år.
Bestyrelsen består ud over formanden og de nyvalgte medlemmer endvidere af Hans
Haagensen og Merete Skjønberg Larsen.
Valg af suppleant:
Anne Foverskov modtog genvalg.
9.
Valg af revisor: Niels Hald modtog genvalg.
Valg af revisorsuppleant: Torben Forskov modtog genvalg.
10.
Følgende arbejdsgrupper fortsætter
Ældrehaverne, der ledes af Merete 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 Larsen

11.
Valg til eksterne poster
Grønt råd – Finn Langgaard.
Klimaforum: Finn Langgaard, Bent Sonne, Poul Erik Højlund, Mikael Jensen og Torben
Forskov.

12.
Eventuelt
Inden generalforsamlingen havde vi arrangeret, at 4 elever fra Endrupskolens Miljøråd
præsenterede deres tanker om Jordens fremtid set i relation til FN’s verdensmål.
Det er et vigtigt emne, der burde have interesse for mange.
Desværre var fremmødet til arrangementet meget beskedent. Vi drøftede under dette
punkt på dagsordenen, hvad der evt. kunne gøres for at få flere til at møde op, men
fandt desværre ikke ’de vises sten’.
Finn takkede Birthe Haagensen og særligt Bent Sonne for en stor indsats for
foreningen.

Generalforsamlingen sluttede ca. kl. 22.00.
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