Beretning august 2006- juni 2007

Det Grønne Knæ
I 2006-2007 har vi ikke haft så mange kræfter i foreningen, så aktiviteterne har været koncentreret
om nogle enkle indsatser. Vi har gjort indsigelse mod modelflyvebanen på Tippen, arbejdet med
opstilling af info-stander på Tippen og deltaget i forskellige møder, bl.a. om vision for Tippen.
Endelig har Det Grønne Knæ en repræsentant i Lokaludvalget for Kongens Enghave.
´
I 2006 havde Det Grønne Knæ 36 individuelle medlemmer og 4 foreningsmedlemmer.
Bestyrelsen bestod af 6 medlemmer og vi har holdt åbne bestyrelsesmøder ca. hver 2. måned. Vi har
desværre ikke haft opdaterede møder på hjemmesiden. I stedet har vi med 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 ca. 10 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.
Bevaringsplan – PR – gør de grønne områder kendte – …
Vi har fortsat brugt vores bevaringsplan til uddeling ved forskellige arrangementer og plakater med
vores bevaringsplan hænger fortsat på Skurbyen på Karens Minde området.
Vi har deltaget med vores model, pjecer og plakater på Karens Dag i september 2006 og på et
offentligt visionsmøde om Tippen d. 20. marts 2007. Samtidig har vi haft en bod på Mozarts Plads i
juni 2007 i forbindelse med
bydelsfesten.
På det offentlige visionsmøde om
Tippen d. 20. marts 2007 holdt vi
ligesom andre parter et indlæg. På
mødet deltog også Sydhavnsrådet,
Grøn Sydhavn og andre lokal
agendagrupper. Vi har efterfølgende
været med til at samle op på mødet –
og det videre arbejde med en fælles
vision. Der deltog 50-60 mennesker
på det offentlige møde, og der var stor
opbakning til at bevare Tippen, som
grønt område – og den overvejende
holdning var, at naturen skulle
bevares – og der skulle ske færrest
mulige indgreb i området.
Agendagruppen fra Christianshavn
har søgt og fået penge til to pjecer om
cykelruter – deraf den ene om
SydhavnsCykelRuten. Pjecerne er
under udarbejdelse og vi vil komme
med input. (De er senere udkommet
og SydhavnsRuten kan hentes på
Sydhavnen Bibliotek).
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Indvielse af info-stander
ved broen til Valbyparken.
Juni 2006. Ann Vikkelsø,
Det Grønne Knæ.
Der var også arrangeret
reception, skattejagt og
sneglevæddeløb v. Grøn
Sydhavn og Naturgruppen.

I samarbejde med Grøn Sydhavn og Karens Minde gruppen har
vi fået opsat info-standere om Tippens kulturhistorie og natur.
De står ved broen fra Tippen og over til Valbyparken. Der er også udgivet en pjece med teksten fra
standerne. Det Grønne Knæ har skrevet afsnittet om kulturhistorie. Info-standerne blev indviet
søndag d. 17. juni ved et arrangement på Tippen.
Kommuneplaner, lokalplaner, indsigelser
Der har ikke været nogen nye planer i det forgangne år. Vi har udarbejdet en indsigelse imod
aktiviteterne fra modelflyvebanen, som opfølgning på en indsigelse, der var indsendt privat af nogle
af Det Grønne Knæs medlemmer. Indsigelsen har medført, at der er sendt nogle meget klare regler
til modelflyvebanen for hvor ofte – og med hvor mange fly de flyve.
Bestyrelsen og repræsentation i bl.a. lokaludvalg.
Bestyrelsen i perioden august 2006 til maj 2007 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, Jesper Møller og Rikke Bjørnsson.
Det Grønne Knæ har fået en plads i det nyetablerede Kongens Enghave Lokaludvalg, v. Ann
Vikkelsø. Vi vil prioritere arbejdet her i forhold til politisk arbejde for at bevare de grønne områder.
Rikke Bjørnsson er 2. suppleant for Ann Vikkelsø.
Chrisser er Det Grønne Knæ’s repræsentant i Agendarådet.
Jesper Møller sidder i følgegruppe for Grøn Sydhavn og i bestyrelsen for Grøn Valby, som Grøn
Sydhavn er satellit til.
Jan Fønss var repræsentant for Det Grønne Knæ i Karens Minde Lauget,
Økonomi
I 2006-2007 har vi dels haft nogle penge fra vores kontingenter. Disse penge er brugt til at sende
materiale til medlemmer. Vi har nu en mindre beholdning til aktiviteter.
I 2006 modtog vi støtte fra Agendapuljen (Københavns Kommune). Vi har fået lov til at forlænge
bevillingen til 2007. De fleste penge er blevet brugt til produktion af info-standere på Tippen.
Vi har ligeledes modtaget 34.500 kr. til vores aktiviteter i 2007 (se budget).
Vi ser frem til det kommende år.
På bestyrelsens vegne
Ann Vikkelsø, formand

