
GLADSAXE KOMMUNE 
By- og Miljøforvaltningen 
 
 

        Dagsorden 
for 

Det Grønne Råd 
 

       Mandag 13.09.2021 kl. 17.00-19.30 i  
Rådhuskælderen 

 
Der serveres sandwich, kaffe og 

te 
                  

 

Medlemmer          Medlemmer udpeget af Byrådet
    
Trine Henriksen – MB 
Tom Vang Knudsen – MB 
Jakob  Skovgaard  Koed -   MB  
Dorthe Wichmand Müller - MB 
Astrid Søborg – MB 
Lone Yalcinkaya – MB 
Claus Wachmann – MB 
 
Boligselskabernes Sammenslutning 
Tomm Olsen og Poul Schønbeck 
 
Danmarks Naturfredningsforening 
Kurt Loftkjær (afbud) og Uffe Rørbech 
(afbud) 
 
Dansk Ornitologisk Forening 
Knud Flensted og Jens Mortensen  
 
Dansk Cyklist Forbund 
Benedicte Leyssac 
 
Friluftsrådet 
Anne Merete Palmgren 
 
Sammenslutningen af 
Grundejerforeningerne i Gladsaxe 
Nina Hanberg og Hans-Christian Gelf-
Larsen  
 
Lokal Agenda 21 
Kim Christiansen og Kirsten Ilkjær 
 

Me Sophie Christensen 

Jens Holm Madsen 

 
 

Tilforordnede 
 

Pia Vendelholt Christensen – 
BMF 
 
Anders Adams – BMF 

Ayla Nurkan Gretoft – BMF 

Jesper Revald D. Jensen – 

BMF 

Katrine Andersen – BMF 

Lenette Møller Jensen - BMF 

Gitte Normann – BMF 

 

 



Nr. 1 
 

Velkommen og godkendelse af referat fra 19.04.2021 (17.00-17.05) 

v/Trine Henriksen 
 
 
Nr. 2 
 
Handleplan for grøn omstilling – orientering (17.05-17.35) 

v/Jesper Revald D. Jensen 
 
Kort status for processen omkring handleplan for grøn omstilling 2022-
2023 
- Koncept for Idéindsamling på tværs af kommunen 
- Inddragelse af fagforvaltninger og centre 
- Politisk behandling 
- Tidsplan  
 
 
Nr. 3 
 
Legeplads i Aldershvile – drøftelse (17.35-17.55) 

v/ Katrine Andersen 
 
Nævnet har tidligere været involveret i en proces omkring etablering af en 
naturlegeplads i Aldershvile Slotspark. Fredningsnævnet har ikke givet 
dispensation til det ønskede projekt, og der er derfor nye tanker om en ny 
og mindre legeplads placeret det oprindelige sted i slotsparken. Hvad 
tænker Rådet om det nye forslag og hvad siger de myndighedsmæssige 
rammer om dette? 
 
 
Nr. 4 
 
 Pause (17.55-18.05) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nr. 5 
 
 
Øge affaldsmængde og ny genbrugsstation – orientering/drøftelse 
(18.05-18.25) 
v/Lenette Møller Jensen 
 
Vi skal øge sorteringen i Gladsaxe Kommune og sikre, at mere affald kan 
sorteres fra til genanvendelse. Det skal vi bl.a. gøre, ved nemmere adgang 
til at komme af med det sorterede affald. Der vil kort blive fortalt om de 
aktuelle planer for øget indsamling af genanvendeligt husholdningsaffald 
og etablering af en ny genbrugsstation.  
Debat med fokus på kommunernes udfordringer med indsamling af de 10 
fraktioner, føde- og drikkevarekartoner m.m. 
 
 
Nr. 6 
 
Renere Bagsværd Sø – orientering (18.25-18.50) 
v/Anders Adams 
 
Status på den aktuelle viden om miljøtilstanden i Bagsværd Sø og kort 
redegørelse for kommende projekter og undersøgelser.   
 
Supplerende materiale i pkt. 9 på MIUs dagsorden til mødet 6. september: 
https://dagsordener.gladsaxe.dk/vis?id=7640a68a-d11c-4f22-8218-
099d05ef85d0&punktid=458f2ec1-6c59-4d28-a4d7-116d073a28b9  
 
 
Nr. 7 
 
Status for Rostadion-projektet – orientering og tilkendegivelser 
(18.50-19.20)  
v/Ayla Nurkan Gretoft 
 
Der er nu kommet to afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet vedr. 
sagen om Danmarks Rostadion. Hvad er indholdet af disse og hvad så nu?  
 
I Borgmesterens budgetoplæg står der følgende: 
”Danmarks Rostadion er et stort og vigtigt idrætsanlæg i Gladsaxe, og 
kommunen ønsker derfor at opgradere anlægget. Gladsaxe Kommune vil i 
2022 tage initiativ til, i samarbejde med relevante parter, at genstarte 
processen med at opgradere Danmarks nationale rostadion i respekt for 
naturværdierne i området.” 
 
 



Har det Grønne Råd nogle tilkendegivelser til dette, som kan tages videre 
med i den kommende proces?  
 
De to afgørelser fra Miljø- og Fødevareklagenævnet er vedhæftet. 
 
 
Nr. 8 
 
Forslag til rådets mødeplan 2022 (19.20-19.25) 
v/Trine Henriksen 
 
07.02.2022 
28.04.2022 
01.09.2022 
17.11.2022 
 
13.06.2022 – besigtigelsestur 
 
Møderne ligger på forskellige ugedage kl. 17.00-19.30 
Datoerne er ikke endelige før de er godkendt i MIU.  
 
 
Nr. 9 
 
Eventuelt  
 
 
 
 
Kommende punkter 2021 
v/ Trine Henriksen 
 

Forventede kommende høringer i 2021:  
 Arkitekturpolitik, høring i oktober 2022 
 Plejeplan Radiomarken, høring i november 2022 

 
Ønske om andre punkter 06.12.2021: 

 Kommuneplan 06.12.2021 
 Handleplan for grøn omstilling, herunder plan for udbygning af 

fjernvarme og udfasning af olie og gas, og plan for indsatsen 
for at få flere til at cykle    

 
 
Møder og besigtigelsesture resten af 2021: 
06.12 DGR - Møde 


