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Referat af møde i Agenda 21 foreningen 
 
Torsdag den 3. marts 2022 kl. 19.00 
Mødt: Bent, Anne, Lilian, Hans, Merete og Finn 
Afbud: Lotte, Michael og Niels. 

 
 

1. Planer: 
a. Vi har indsendt høringssvar til forslag til L105 – lokalplan for Karlebo Landsby. 
Indsigelsen kan suppleres med bemærkninger indtil 19. april, så sig endelig til hvis 

I har yderligere bemærkninger. 
 

Der er borgermøde om planforslaget den 15. marts kl. 17.00 på Karlebo skole. 
 
b. Kommuneplanen er i høring. Den er på ca. 230 sider og er noget at en opgave 

at læse, men vi bør have en mening om indholdet. 
 

Borgermøde om planen den 22. marts kl. 17.00 på Rådhuset.  
Indsigelsesfrist til 22. april. 
 

c. Lokalplan H114 som stort set kun regulerer kommende bebyggelser på 
Humlegårdens areal. Næppe interessant for os. 

 
Ikke umiddelbart relevant at kommentere. 
 

2. Klimarådet 
Er der emner, som Lotte skal have med til første møde i det nye klimaråd? 

Jeg tænker, at det vil være relevant i allerhøjeste grad at fremme mulighederne 
for alternativ energi i de kommunale planer. 
 

Idéer: Mere træ i byggeriet. 
     Indregne anlægs CO2 i driftsregnskabet i form af afskrivning. 

    Ændret affaldssortering giver med sikkerhed mindre genanvendelse, så 
   hvorfor? 
Tages op på næste møde. 

 
3. Sti gruppe 

Er der emner / forhold, som Merete kan tage med, når og hvis hun bliver indkaldt 
til møde i kommunen? 

 
Idéer: Trampestierne bør drænes, så de er farbare! 
    Drøftelse af Esrum-sø stien. Der er delte meninger om det 

    hensigtsmæssige i anlæg af denne sti, der leder mennesker ud i områder, 
   hvor naturen måske bør være i fred. 

    Cykel- og gangsti langs Endrupvej og Esrum Søvej er vi positive overfor. 
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4. Grønt Råd 
Første møde i det nye grønne råd er den 21. marts. 

Er der emner, som Finn kan tage med til drøftelse på mødet? 
 
Hvad gør kommunen reelt for biodiversiteten? 

Sker der noget på Fredtoften? Man kan evt. skrælpløje striber og så blandede 
blomster i fugerne. Såningen kan ske i form af et arrangement med mange 

mennesker. 
Anbefaling fra Bent: Læs Tor Nørretranders nye bog ”Karma Corona”. 
 

5. Agenda 21 foreningens generalforsamling 8. februar 2022 

Referat er sendt ud sammen med kontingentbrev. 

 
Der var stor tilfredshed med Christian Friis Bach’s indlæg – og en god annoncering 
bragte tilhørerantallet helt op på ca. 30, hvilket er mange for vores lille forening. 
 

6. Vælgermøde(r) sammen med DN 
Vi bør evaluere vælgermødet i 2021, og måske skal vi allerede nu lave en 
skitseplan for det næste vælgermøde, som sandsynligvis bliver op til det 

folketingsvalg, som skal afholdes senest om ca. 2 år. 
 
Der var rigtig pænt fremmøde – ca. 90 – og en god afvikling. 

Vi bør følge op på problemerne med lydanlægget – er der kommet noget nyt og 
bedre? Niels undersøger! 

 

7. Eventuelt 
 
Bent efterlyser mere fantasi i forhold til at få folk i tale – og måske få flere 

medlemmer. Her er idéerne: 
a. Vi skal dyrke emnet ’biodiversitet’ noget mere i form af præsentation for den 

bredere befolkning. Måske via arrangementer med indlæg af f.eks. Carsten 
Rahbæk og Morten DD. 
 

b. Bent serverede kold hvidvin og chips af tang! Og foreslog indlæg om emnet og 
evt. tangdyrkning som udflugtsmål. 

 
c. DN har en aktivitet som kaldes ’Vilde Rødder’. Bent og Bente tager til møde om 
emnet og vender tilbage. Niels bedes undersøge, hvad DN har af materiale om 

emnet. 
 

d. Vi kan arrangere et besøg på Endrupskolen for at få præsenteret deres 
beplantnings projekter – måske i kombination med de nævnte indlæg eller som del 
af en udflugt. 

 
e. Se på den kommende varmeplan! Hvad gør vi, når vi skal af med gasfyrene? 

Kan der etableres lokale ’varmepumpe- eller fjernvarmelaug’? 
Forslag til initiativgrupper! 
Bent har allerede arrangeret et formøde med kommunens energikontor. 

 
f. Biodiversitet: 

Ældrehaverne via nedsat jordbehandling og flere blomster. 
Grøn kirkegård, - er det muligt at indføre ”vild med vilje”? 
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’Levende lig’ i skovbruget. 
 

g. Fredensborg Slot 300 år – fejring. 
Måske via stand på Slotsmarkedet den 10. september? 
Lotte refererer på næste møde. 

 
8. Fastlæggelse af dato for næste ordinære møde 

 
Forslag: Torsdag den 7. april 2022   

 
    
 

Mvh. Finn Langgaard 


