
Referat af generalforsamling i Det Grønne Knæ 18.06.2018 
 

Dagsorden – ifølge vedtægter: 

1. Valg af dirigent 

Torben Christensen (Chrisser) blev valgt, og konstaterede at generalforsamlingen var lovlig 

indkaldt. 

2. Valg af referent 

Rikke Bjørnsson blev valgt 

3. Bestyrelsens beretning 

Mundtlig beretning fra formanden Ann Vikkelsø: 

I februar var der udpegning af nye medlemmer til Lokaludvalget. Ann Vikkelsø blev 

genvalgt som repræsentant for Det Grønne Knæ, og Rikke Bjørnsson blev 2. suppleant for 

Ann. Det er meget positivt, at Ann nu kan fortsætte det vigtige arbejde i LU som 

repræsentant for DGK! 

Ann Vikkelsø blev genvalgt som formand for Bymiljøudvalget. Der var på mødet stor ros 

og opbakning fra miljøgruppen til Anns arbejde. 

I 2017 blev en ny bydelsplan vedtaget, og her er Tippen fortsat fokusområde. Dog er det 

ikke mere med i planen, at LU arbejder for fredning af hele Tippen, da udfaldet af 

fredningssagen var en afvisning, og det derfor ikke lige nu giver mening at have det som 

målsætning.  

I foråret blev Tippen af økonomiforvaltningen udpeget som et af de områder, det kunne 

bebygges som erstatning for strandengen på Amager Fælled. Det blev dog hurtigt opgivet, 

da der politisk – LU og Borgerrepræsentationen -  ikke var opbakning til dette. Det var 

meget positivt, og viser at det store arbejde for Tippens bevarelse har været afgørende, og 

at mange gerne vil beskytte Tippen. Men samtidig en påmindelse om, at udpegningen til 

rekreativt område ikke er nogen sikring fremover, som en fredning ville have været. 

By og Havn har besluttet, at bjørneklobekæmpelsen fra i år skal foregå med får på hele 

området i samarbejde med fårelauget – således, at fårene om sommeren går på nordtippen 

og om vinteren på sydtippen. Det er en god beslutning – og også godt udført med 

friholdelse af Sommerfugleengen og ”høstpicnicområdet” – som dog også har medført en 

del utilfredshed og diskussioner i Tippen Syder, bl.a. om de nye fåreriste og lågernes 

placering. 

 

 



Tippen Syder:  

Tippen Syder er et fælles forum for By og Havn, og de grupperinger der arbejder aktivt for 

Tippens pleje og bevarelse. Der vil til august blive holdt et møde, hvor man skal tage 

stilling til, om der også skal være en form for brugerråd. 

Ny kommuneplan: 

Arbejdet med ny kommuneplan er så småt startet – den kommer i 2019, og det er vigtigt at 

følge dette arbejde ift. Tippen og de grønne områder. 

Strand i Valbyparken: 

Skal iflg. planen ibrugtages i 2021, hvis vandkvaliteten er i orden. Vi skal være 

opmærksomme på udformningen, f.eks. ønsker om flere parkeringspladser. 

Områdefornyelsen: 

Anlægsarbejde i Scandiagade er startet – et spændende projekt, der har fokus på 

biodiversitet. Den ny borgmester Ninna Hedager vil komme til Sydhavnen i flere omgange, 

så der er gode muligheder for bymiljøudvalget og andre for at orientere hende! 

Der er nu kick off på områdefornyelsen i Karensminde – onsdag d. 20. juni, denne proces 

bliver vigtig at følge/deltage i den kommende tid. Bymiljøudvalget har arbejdet for, at 

Trylleskoven og Mosen undtages fra de hydrauliske løsninger (vandproblematikkerne), og 

at fællesområdet ved dansepavillonen bevares. 

4. Godkendelse af regnskab 

Det reviderede regnskab blev godkendt. 

5. Handlingsplan for det kommende år 

Vi vil det kommende år 

- have fokus på – evt. gå aktivt ind i Tippen Syder og/eller brugerråd 

- have fokus på områdefornyelsen – specielt Karensmindeaksen, men også Bavnehøj, hvis    

der nedsættes en gruppe vedr. Vestre Kirkegård 

- Strand i Valbyparken, vi følger planerne 

Vi vil lave en lille pjece (flyer) hvor der kort fortælles om DGK – historie og aktuelt. I den 

forbindelse checke om/ hvordan vi har høringsret som forening. 

Høstpicnic: Vi vil gerne stå for en guidet tour  

 



6. Budget for det kommende år. 

Budgetforslag godkendt. 

7. Fastsættelse af kontingent for det følgende år 

Kontingentet fastsættes uforandret til  

Voksne 50 kr., børn 20 kr., foreninger 200 kr. 

8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant 

Valgt til bestyrelsen: 

Ann Vikkelsø, Lisbeth Nielsen, Torben Christensen, Vagn Meyer, Rikke Bjørnsson. 

Der blev ikke valgt nogen suppleant 

9. Valg af revisor og revisorsuppleant 

Valgt som revisor: Inger Dyrting. Der blev ikke valgt nogen suppleant. 

10. Indkomne forslag 

Ingen 

11. Eventuelt 

Ingen punkter til eventuelt. 

 

 

 

Referat - Konstituerende bestyrelsesmøde d. 18.6.18. 

Der blev efterfølgende holdt et bestyrelsesmøde, hvor bestyrelsen konstituerede sig med Ann 

Vikkelsø som formand og Rikke Bjørnsson som kasserer. 

 


