Beretning 2005-2006

Det Grønne Knæ
Det seneste år har indsigelser og aktiviteter
mod byggeplaner på de grønne områder
fyldt en del sammen med vores indsigelse
mod den nye kommuneplan. Derudover har
vi gjort en indsats for at gøre områderne
mere kendte – bl.a. ved at producere og
udsende en opdateret udgave af vores
Bevaringsplan.
I 2005 havde Det Grønne Knæ 57 individuelle medlemmer og 1 foreningsmedlem.
Bestyrelsen består af 7 medlemmer og holder åbne bestyrelsesmøder. I 2005 holdt vi fast
bestyrelsesmøde den anden torsdag i måneden – dette har vi dog måttet opgive, og datoer for
bestyrelsesmøder kan følges på vores hjemmeside. På hjemmesiden ligger der også referater af
vores møder og andre relevante dokumenter. Derudover har vi med ujævne mellemrum sendt
opdateringer til medlemmerne om foreningens aktiviteter. Hovedparten af aktiviteterne i Det
Grønne Knæ er blevet varetaget af bestyrelsen + Chrisser som har trukket et stort læs ved at være
vores repræsentant i Agendarådet. I alt har 10-20 medlemmer i årets løb været involveret i
forskellige aktiviteter – og der er altid plads til flere friske kræfter. Og der har heldigvis været
mange aktive grupper og borgere i bydelen, som også kæmper for at bevare de grønne områder.
Den sidste arbejdsgruppe i Det Grønne Knæ – aktivitetsgruppen – er stoppet som fast gruppe. I
stedet er det forskellige medlemmer af bestyrelsen samt ad-hoc grupper, der har varetaget de
forskellige opgaver/aktiviteter - ofte i samarbejde med andre i bydelen.

Bevaringsplan – PR – gør de grønne områder kendte – …
Bevaringsplanen for de grønne områder, som blev vedtaget på Det Grønne Knæs første
generalforsamling, har vi i starten af 2006 opdateret med oplysninger og aktiviteter og planer.
Samtidig har vi fået nye foto i – og layoutet er blevet pudset af. Endelig indeholder pjecen en
reklame for vores generalforsamling – samt Miljøfestival 2006, der blev afholdt den 20. maj på
Mozarts Plads. Planen er blevet trykt i 20.000 eksemplarer og husstandsomdelt i marts 2006 – dels i
hele Sydhavnen og dels i de nærmeste områder af Valby. Desværre har kvaliteten af Post Danmarks
husstandsomdeling vist sig at være mangelfuld – og det tyder på at mange ikke har modtaget den.
Vi er i gang med en undersøgelse og forbereder en klage.
Vi har løbende brugt vores Bevaringsplan i løbet af året og udsendt den til diverse organisationer.
Både Bevaringsplanen og en CDrom med diverse materiale har vi brugt flittigt i forbindelse med
forskellige henvendelser og høringssvar.
Plakater med vores bevaringsplan hænger også på Skurbyen på Karens Minde området.
Vi har deltaget med vores model, pjecer og plakater på Karens Dag i september 2005, julemarked i
december 2005 og Miljøfestival på Mozarts Plads den 20. maj 2006. Ved Miljøfestivalen, som Grøn
Sydhavn havde arrangeret, stod vi også for produktion af fuglekasser og var med til at lave en
guidet morgentur til Tippen.
Vi var på gaden – med plakater og snak med folk på gaden – i forbindelse med kommunevalget i
december 2005 og satte fokus på hvilke af kandidaterne til kommunevalget der støttede bevarelsen
af de grønne områder.

Vi deltog i netværksmøde for agendagrupper i Københavns Kommune afholdt hos Miljøkontrollen i
foråret 2006. Vi lavede et oplæg om kampen for de grønne områder i Sydhavnen og det store
arbejde både Det Grønne Knæ og mange andre gør for at bevare områderne. Der var ca. 60
deltagere, herunder den nye borgmester for området Klaus Bondam. Mødet affødte en ide om, at
lave en cykelpjece om turen fra Christianshavn til Tippen. Agendagruppen fra Christianshavn har
søgt om penge til en sådan pjece, og vi deltager med input fra Sydhavnen.
Vi har lavet en del pressearbejde sammen med andre grupper i bydelen. En del kræfter blev brugt på
at skrive en kronik, som det desværre ikke lykkedes at få bragt. Vi har desuden skrevet læserbreve.

Kommuneplan 2005
I 2005 vedtog Københavns Kommune en ny kommuneplan efter en længere høringsproces.
Ligesom mange andre i Sydhavnen skrev vi høringssvar i denne proces for at få ændret status for de
grønne områder til rekreative formål. Vi kontaktede også en del politikere i processen.
Lise Granerud holdt et oplæg om bevaring af de grønne områder i forbindelse med et borgermøde
om kommuneplanen og dens konsekvenser for bydelen, som Sydhavnsrådet havde arrangeret.
Det lykkedes dog heller ikke at få ændret status for de grønne områder i denne omgang., så Karens
Minde området og den inderste del af Tippen er stadig udlagt til boligbyggeri. Dette er meget
problematisk, da disse naturområder er en hvid plet på kortet, der konstant er truet af midlertidige
byggerier som f.eks. golføvebane – og andre dårlige ideer, selvom kommuneplanen fastslår, at
områderne ligger hen ”til muligt senere boligbyggeri”.
Lokalplanforslag for Karens Minde området
Sidste år gjorde vi et stort arbejde for at skabe opmærksomhed om Lokalplanforslaget for Karens
Minde området. Og sammen med mange andre organisationer gjorde vi indsigelse mod
lokalplanforslaget.
På trods af de mange indsigelser blev lokalplanen for Karens Minde området vedtaget i september
af Borgerrepræsentationen. Den vedtagne plan svarer til den, der blev fremlagt i foråret, og giver
mulighed for at bygge plejehjem ved Verdisvej og boliger på Stejlepladsen. Den eneste forskel er,
at byggelinjen ved selve Karens Minde er flyttet lidt sydpå! Hermed bliver der kun en smal tarm
tilbage af de oprindelige naturområder. Men vi bekæmper stadig disse byggeplaner, de er jo ikke
gennemført endnu!
Golfkrigen - fortsat
Kampen mod den golføvebane på Tippen som Copenhagen Driving Range startede i november
2004 fortsatte sidste forår – med rigtig mange deltagende borgere fra bydelen. Protesterne om
morgenen fortsatte – og den dag, hvor
de havde planlagt at fjerne hestefolden
fra Børnenes Dyremark optrådte
Thomas Koppel og Anisette i protest
mod golfanlægget. Kort efter stoppede
anlægget af golføvebanen – og arbejdet
er p.t. ikke genoptaget.
Det Grønne Knæs klage til
Naturklagenævnet over 1. Manglende
lokalplan og dermed manglende
offentlig debat om hvad området skal
bruges til og 2. Tvivlsom overholdelse
af EU-direktiver blev behandlet over
sommeren 2005. I den forbindelse
udarbejdede vi også 4 sider med

skriftlige kommentarer efter Naturklagenævnets første runde af behandlingen.
I september var Lise Granerud på vandring på Tippen med Naturklagenævnet. Det havde desværre
ikke været klart af deres invitation, at de kom 40 mennesker i alt, inkl. folk fra kommunen og
havnen – og ikke kun et par stykker. Ellers havde vi stillet op med flere deltagere.
Klagen endte med at blive afvist med 7 stemmer mod 2. Nævnet finder ikke at gældende regler for
naturbeskyttelse er overtrådt. Nævnet finder ikke at golfanlægget kræver lokalplan, men at dette må
overvejes, hvis anlægget bliver mere permanent. Et flertal i nævnet finder ikke, at offentlighedens
adgang hindres af anlægget – hvordan der så er fri adgang mellem flyvende golfkugler! – eftersom
stierne bevares. Det fremgår at afgørelsen er givet ud fra, at området er udlagt til boliger i
kommuneplanen.
Afgørelsen viser som tidligere nævnt, at det er vigtigt at få ændret status for området, hvis naturen
skal bevares. Der er dog heller ikke tvivl om, at rigtig mange grupper, organisationer og
enkeltpersoner fra Sydhavnen på hver deres måde fortsat vil kæmpe for bevarelsen af området med
næb og klør – som de nu har gjort i 25 år.
Bestyrelsen
Bestyrelsen konstituerede sig efter generalforsamlingen med Ann Vikkelsø som formand, Jan Fønss
som sekretær og Lisbeth Jensen som kasserer. Derudover har bestyrelsen bestået af Lise Granerud,
Kaj Jessen, Jesper Møller og Kirsten Lind. Kirsten Lind blev som vedtaget på sidste
generalforsamling tilbudt den sidste plads og indtrådte i årets løb i bestyrelsen.
Chrisser er Det Grønne Knæ’s repræsentant i Agendarådet.
Kaj Jessen har været suppleant i det gamle Sydhavnsråd.
Jesper Møller sidder i følgegruppe for Grøn Sydhavn og i bestyrelsen for Grøn Valby, som Grøn
Sydhavn er satellit til.
Jan Fønss er repræsentant for Det Grønne Knæ i Karens Minde Lauget, Kaj Jessen er suppleant.
Jesper har deltaget i netværksseminar/kursus sammen med andre der er aktive i Agendaarbejde i
København.
Økonomi
I 2005 og 2006 har vi dels haft nogle penge fra vores kontingenter samt støttebeløb. Disse penge er
brugt til at sende materiale til medlemmer, samt til materialer til småaktioner. Vi har nu en mindre
beholdning til aktiviteter.
I 2005 modtog vi støtte fra Agendapuljen (Københavns Kommune). Da bevillingen kom på plads
sent, fik vi lov til at forlænge projektperioden til 31. marts 2006. De fleste af disse penge er blevet
brugt til at genoptrykke en opdateret version af vores Bevaringsplan og husstandsomdele denne i
starten af 2006. Derudover er støtten
gået til optog til Rådhuset i april 2005,
hvor vi overleverede vores høringssvar
til lokalplan for Karens Mindeområdet
samt til gebyr til Naturklagenævnet (se
regnskab).
Vi har ligeledes modtaget 40.000 kr.
til vores aktiviteter i 2006 (se budget).
Vi ser frem til det kommende år.

På bestyrelsens vegne
Ann Vikkelsø
formand

