Beretning 2003-2004

Det Grønne Knæ
Dette er den første beretning for Det Grønne Knæ som
blev dannet af en arbejdsgruppe med 8 medlemmer
den 18. december 2002. Gruppen brugte nogle
måneder på at forberede en formel dannelse af en
forening. Det Grønne Knæs formål et at udbrede
kendskabet til og sikre bevarelsen af bydelens grønne
områder: Tippen, Stejlepladsen, Karens Minde
Området og Mosen.
Det Grønne Knæ holdt stiftende generalforsamling d. 27. maj på Tippen hvor vi var 30-35
deltagere. Der var ved årsskiftet 35 medlemmer - 33 voksne, 1 barn og 1 organisation. På
generalforsamlingen blev der valgt en bestyrelse med 7 medlemmer, som fast holder åbne
bestyrelsesmøder den anden torsdag i måneden, hvor foreningens aktiviteter koordineres. Vi har
bestræbt os på at udsende referater fra bestyrelsens møder til alle medlemmer, sammen med nyt fra
foreningens arbejdsgrupper. 10-15 medlemmer af Det Grønne Knæ er aktive i de forskellige
grupper, men der er altid plads til flere aktivister i arbejdsgrupperne.
På generalforsamlingen blev der nedsat 4 arbejdsgrupper, hvoraf
flg. 3 har overlevet: Visionsgruppen, Aktivitetsgruppen og
Brevskrivningsgruppen. Oprindeligt blev der også nedsat en
happening-gruppe, men den er delvis smeltet sammen med
Aktivitetsgruppen. Grupperne fremlagde deres arbejde på et
medlemsmøde d. 12. august. På mødet blev der også diskuteret
planerne om et plejehjemsbyggeri i ”Mosen”, og hvilke
aktiviteter Det Grønne Knæ skulle lave i den anledning. Mødet
var annonceret i hele bydelen og der var et pænt fremmøde.
Visionsgruppen
Visionsgruppen har i 2003-4 haft 4-6 medlemmer og arbejder med at udvikle en vision for de
grønne områder. Gruppen havde forberedt et planlægningsværksted, som startede med et offentligt
aftenmøde d. 22. oktober, hvor 2 oplægsholdere fra Plan og Arkitektur var mødt op for at fortælle
om planlægningsprocedurer og hvordan vi kan påvirke dem. Ligeledes var der specielt oplæg om
det planlagte plejehjemsbyggeri. Der mødte kun 4 deltagere op til mødet på trods af en grundig
annoncering. Derfor valgte visionsgruppen, at ændre planer. I stedet for 4 søndage med et stort
anlagt planlægningsværksted, brugte vi den først planlagte søndag i november til en gåtur igennem
hele det grønne område, hvor vi undervejs udvekslede visioner for området og skrev planer ned. 10
personer deltog i turen, og en udvidet visionsgruppe er gået videre med at udvikle ideerne.
Efter nytår har vi fortsat arbejdet med at beskrive en
vision for de grønne områder. Visionsgruppen har
udarbejdet et forslag til overordnet vision, som det blev
besluttet på den sidste generalforsamling. Dette forslag
er sendt med ud som oplæg til diskussion på
generalforsamlingen. Samtidig har Bruno lavet en
model for hele det grønne område.
Kontaktperson: Ann Vikkelsø, Straussvej 16, st.th.,
2450 SV. Tlf: 28 88 02 51. annv@ove.org

Aktivitetsgruppen
Aktivitetsgruppen planlægger og afholder forskellige arrangementer, som skal udbrede kendskabet
til de grønne områder. Aktivitetsgruppen startede 2003 med at lægge en plan for de arrangementer
vi vil prioritere højt og søge at gennemføre inden for de næste to år. De projekter og ambitioner er
bl.a. medvirken med egne aktiviteter til Motionsugen, kulturnatten, plantebyttedag samt teater på
Kgs. Enghave Tippen, guidede ture for skoleklasser & institutioner på Tippen & Kanoture langs
Tippen.
I løbet af 2003 har vi deltaget med
medlemshvervning og informationsbod ved
Børnenes Dyremark’s høstfest i august. Vi deltog
i agenda 21’s fælles julebod, hvor vi bidrog med
nisseskattejagt på Karens Minde området og
legen ”placer plejehjemmet”. Endelig har
aktivitetsgruppen været på Tippen med
Naturpatruljen søndag d. 7. september, det var et
godt arrangement med 40 børn og 20 voksne.
Arrangementet kom i stand i samarbejde med
Danmarks Naturfredningsforenings
Københavnsafd.
Kontaktperson: Lisbeth Jensen, H/B Mozart 27, 2450 SV. Tlf: 33 16 33 53, 61 77 26 73.
chrisser@tiscali.dk
Brevskrivningsgruppen
Brevskrivningsgruppen lavede en fantastisk indsats sommer og efterår – og fik de grønne områder i
Sydhavnen på pressens dagsorden. Gruppen har sendt i alt 125 pressemeddelelser ud. Der er skrevet
3 forskellige: en om Tippen, en om Plejehjemsbyggeri, og en lokal. Der har været god
pressedækning. Pressemeddelelserne er også lagt ud på vores hjemmeside. Desuden har vi sendt
opfordringer ud til firmaer og foreninger om at melde sig ind i Det Grønne Knæ, ligesom
forskellige offentlige instanser er blevet kontaktet. Brevskrivningsgruppen ligger i øjeblikket i
dvale.
Kontaktperson: Lene Gary, Hammelstrupvej 33, 3.tv., 2450 SV. Tlf: 36 44 39 11.
lene.gary@get2net.dk
Plejehjemsbyggeri i Mosen
I foråret/sommeren 2003 ’poppede’ en
gammel plan op igen. Sundheds- og
Omsorgsudvalgets har besluttet at bygge
et plejehjem i ’Mosen’. Dette kæmper vi
selvfølgelig imod i Det Grønne Knæ, da
vores formål er at bevare de grønne
områder. Også andre i Agenda 21
netværket kæmper mod dette byggeri.
Efter mange diskussioner frem og tilbage
om, hvad der skulle gøres og i hvilket
regi, endte det med at Agenda netværket
nedsatte en ad-hoc gruppe, som har
arbejdet med plejehjemsbyggeriet – og
denne gruppe har også brugt tid på at
forsøge at finde alternative placeringer til
byggeri i ’mosen’.

I Det Grønne Knæ har aktivitetsgruppen
lige startet en underskriftindsamling imod
byggeri i mosen. Et par kopier af sedlen
til underskriftsindsamling er vedlagt – og
vi håber at alle medlemmer giver et nap
med at samle underskrifter ind.
Bestyrelsen har i maj besluttet formelt at
forsøge at få rejst en fortidsmindesag for
bevarelse af det over 200 år gamle skel (i
dag tjørneskel), der går midt igennem det
planlagte byggeområde for plejehjemmet.
Vi har henvendt os til Kulturarvsstyrelsen
med anmodning om, at de rejser sagen.
Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Lene Gary som formand, Jan Fønss
som sekretær og Lisbeth Jensen som kasserer. Lene Gary valgte at trække sig fra bestyrelsen i
februar. Ann Vikkelsø overtog derefter formandsposten og suppleanten Nonny Sand indtrådte i
bestyrelsen.
Ann Vikkelsø er Det Grønne Knæ’s
repræsentant i Agendarådet og Nonny
Sand er suppleant. Det Grønne Knæ
har på vegne af Agenda 21 udpeget
Kaj Jessen, som suppleant til bydelens
nye råd.
Økonomi
I 2003 bestod økonomien
hovedsageligt af de penge der kom ind
fra kontingenter. Dertil kom penge fra
Københavns Kommunes Agenda 21
Pulje, som har støttet de aktiviteter Det
Grønne Knæ har lavet i samarbejde
med de andre agendagrupper – f.eks.
annoncering af debatmøder og
fællesannoncer for agendanetværket,
debatmøder og julebod.
I 2004 har vi modtaget støtte fra Agendapuljen til vores forskellige aktiviteter (se budget). Med
vanlig hast fra kommunens side er pengene dog først kommet midt maj, så vi har holdt tilbage med
at bruge af dem i foråret.

Vi ser frem til det kommende år.
på bestyrelsens vegne
Ann Vikkelsø
formand

