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Medlemmer          Medlemmer udpeget af Byrådet
    
Trine Henriksen – MB 
Tom Vang Knudsen – MB 
Jakob  Skovgaard  Koed -   MB  
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Astrid Søborg – MB 
Lone Yalcinkaya – MB - afbud 
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Danmarks Naturfredningsforening 
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Anne Merete Palmgren - afbud 
 
Sammenslutningen af 
Grundejerforeningerne i Gladsaxe 
Nina Hanberg, Hans-Christian Gelf-Larsen 
og Kim Østrup 
 
Lokal Agenda 21 
Kim Christiansen - afbud  
suppl. Jesper B. Larsen og Kirsten Ilkjær 
 

Me Sophie Christensen 

Jens Holm Madsen 
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Pia Vendelholt Christensen – 
BMF 
 
Anders Adams – BMF 

Tina Saaby Madsen – BMF 

Anette Lykke Otto – BMF 

Ayla Nurkan Gretoft – BMF 

Gitte Normann – BMF 

Jesper Revald D. Jensen - 

BMF 

 

 

 

 



Nr. 1 
 

Velkommen og godkendelse af referat fra 12.01.2021  

v/Trine Henriksen 
 
Referatet blev godkendt. 
 
 
Nr. 2 
 
Arkitekturpolitik - drøftelse  

v/Tina Saaby og Anette Otto 
 
Gladsaxe Kommune er ved at udarbejde en ny arkitekturpolitik, der 
forventes politisk vedtaget ultimo 2021. 
Tina Saaby (Gladsaxes stadsarkitekt) gav et indblik i rammerne for 
arkitekturpolitikken samt hvordan den kobler sig til Gladsaxe Strategien. 
 
Rådet blev delt i grupper som bl.a. drøftede deres yndlingssteder i 
Gladsaxe. Disse tilkendegivelser og begrundelser bliver brugt til at 
kvalificere det igangværende arbejde med arkitekturpolitikken. 
 
Power Point eftersendes til Rådet. Tilkendegivelser fra Rådet vedlægges 
(bilag 1). 
 
 
Pause  
 
 
Nr. 3 
 
Plejeplan for Radiomarken - drøftelse  

v/ Anders Adams og Ayla Nurkan Gretoft 
 
Trafik- og Teknikudvalget har her i 2021 igangsat revisionen af plejeplan 
for Radiomarken. Anders gennemgik tidsplan, den kommende proces og 
konkrete emner som blev drøftet i grupper.  

 Græsning (valg af dyr og foldenes udbredelse) 
 Hundeluftning (hvor og hvordan kan der være mulighed for 
         løse hunde) 
 Rekreative anlæg (bålplads/shelter og boardwalk) 

  
   
 



 
Tilkendegivelserne på ovenstående punkter, vil indgå  i den politiske 
drøftelse i hhv. Trafik- og Teknikudvalget og Miljøudvalget 31.05.2021.  
 
Se vedlagte Power Point og tilkendegivelser fra Rådet (bilag 2). 
 
Husk disse to datoer: 
16.06 Offentligt møde i Radiomarken om plejeplan kl. 17-19 
22.06 Offentlig workshop vedr. plejeplan for Radiomarken kl. 18-20 
 

           
 
Nr. 4 
 
Minikampagne for Vild med Vilje i haver og boligområder 
v/Trine Henriksen 
 
Der var ikke tilslutning til at Det Grønne Råd skulle stå for en egentlig 
kampagne for mere Vild med Vilje i private haver og boligområder, men 
spørgsmålet kunne måske tages op næste år.  
 
Trine opfordrede til, at Rådets medlemmer iværksætter initiativer for at 
fremme Vild med Vilje i haver og boligområder. Forslag eller idéer kan 
sendes til forvaltningen, så de kan tages med i det videre arbejde med Vild 
med Vilje. 
 
På mødet blev der stillet forslag om, at der gives en pris til ”Gladsaxes 
vildeste have”.  
 
Nr. 5 
 
Naturkapitalindeks – orientering  
v/Anders Adams 
 
Anders fortalte om de nuværende udregninger for indekset. Der arbejdes i 
øjeblikket på at indekset også rummer processer og ikke kun tilstande. 
Rådet informeres, når der ny viden om dette.  
 
Se vedhæftede Power Point. 
 
 
Nr. 6 
 
Eventuelt  
 
Der blev spurgt til bygningen i Radiomarken (tidligere Lyngby Radio) . 



 
Forvaltningen har undersøgt sagen nærmere vedr. Pension Danmarks 
bygning i Radiomarken (tidligere Lyngby Radio).  
Der har været en del forespørgsler til anvendelse af bygningen, der i 
øjeblikket anvendes til en smule erhverv med begrænset trafik til 
ejendommen. Anvendelsesmulighederne er begrænset af fredningen og af 
Partiel Byplanvedtægt 12. Forvaltningen har modtaget en henvendelse om 
at benytte bygningen som museum for Dansk Datahistorisk forening og er i 
øjeblikket ved at undersøge mulighederne, men der er ikke truffet nogen 
afgørelse endnu.   
 
 
Rådet har besigtigelsestur 16.08, ønsker til steder vi kan besigtige sendes 
til Gitte på tmfgno@gladsaxe.dk senest mandag 17.05. 
 
Der er kommunalvalg 16.11, der blev stillet forslag om, at der evt. kan 
arrangeres vælgermøder om blandt andet natur og biodiversitet som tema. 
Både virtuelt og fysisk møde. 
 
Kommende punkter 2021 
v/ Trine Henriksen 
 

 Forventede kommende høringer i 2021:  
Kommuneplan  
Handleplan Grøn omstilling 2. halvår 2021 
Pulje til Grøn omstilling 2. halvår 2021 
 

 Ønske om andre punkter 
 

 
Møder og besigtigelsesture resten af 2021: 
 
16.06 Offentligt møde i Radiomarken om plejeplan kl. 17-19 
22.06 Offentlig workshop vedr. plejeplan Radiomarken kl. 18-20 
16.08 DGR - Besigtigelsestur  
13.09 DGR - Møde 
06.12 DGR - Møde 


