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KØF bestyrelsens beretning 

okt. 2019 - okt. 2020 

Alt gik ikke som planlagt i 2020. Corona kom på tværs og fik aflyst og indskrænket det ene 

arrangement efter det andet. Det gik bl.a. ud over Grøn Dag, klimamarchen, træplantninger, 

en stiftende generalforsamling og guidede cykelture. Men andet fik vi (med behørig afstand) 

gennemført - herunder plejen af Biotopia, bydiversitets-plakaten 2020, bjørneklobekæmpelse, 

uddeling af Lyspunktprisen og så engagerede vi os for alvor i Vridsløselille Fængsels Venner. 

Året startede dog med en udtalelse fra Årsmødet i oktober 2019 om det planlagte byggeri på 

Radiogrunden. I den skrev vi: 

Vi skal ikke fælde skoven, bare fordi vi kan! 

Ét er, at Miljøstyrelsen nu har givet os lov til at fælde 

Vestskoven på Radiogrunden, men det er ikke ensbe-

tydende med, at vi skal!... Vores bys ”udvikling” skal ikke 

ske på bekostning af skoven… Tværtimod – den gode 

langsigtede, bæredygtige udvikling er at finde løsninger, 

hvor byen får mere natur og flere træer, samtidig med at 

indbyggertallet stiger… Hvis der er nogen, der skal 

forsvare Vestskoven, er det os i Albertslund! 

              Stor biodiversitet på Radiogrunden 

Vridsløselille Fængsels Venner 

Bestyrelsen har besluttet, at vi skal gå ind i 

arbejdet med, hvad der skal ske (og ikke 

ske) med fængslet og fængselsgrunden. 

Vores udgangspunkt er: 

- At så mange som mulig af de centrale 

historiske bygninger skal bevares. 

- At arealerne rundt om selve fængslet skal 

omdannes til en bypark. 

- At området åbnes op for alle albertslund-

ere. 

- At der etableres gode adgangsforhold, bl.a. 

en cykelbro over jernbanen. 

- At kvalitet, bæredygtighed og variation 

spiller sammen i det kommende bolig-

byggeri på fængselsgrunden.                             Mange deltog i vores rundvisninger ved fængslet  



 

Sammen med Fængslets Venner følger vi udviklingen omkring salg, arkitektkonkurrence og 

udarbejdelse af masterplan, og vi har udgivet to hæfter om hhv. Inspektørboligen og 

Fængselsparken. KØF sponserede det første oplag af hæfterne. Nu håber vi så også, at vi kan få 

lavet et tredje hæfte om selve fængslet. 

Den stiftende generalforsamling i venneforeningen måtte udsættes pga. Corona. Den er nu planlagt 

til afholdelse den 14.9.  

Som KØF arrangerede vi to guidede ture på fængselsgrunden. Der kom hhv. 200 for at høre om 

Fængselsparken og 110 til turen om livet omkring fængslet – og det var jo ikke så ringe endda       

Biotopia 

Biotopia er en del af projekt ”10 % mere natur i Albertslund”. I Biotopia i Birkelundparken 

demonstrerer, underviser og inspirerer vi til mere biodiversitet. I de 7 måneder fra april til oktober, 

mødes medlemmer af KØF i Biotopia den første 

onsdag i måneden kl. 10 for at drikke kaffe og 

hjælpe til med at holde området. Vi klipper græs 

(med vores nyindkøbte batteridrevne græsklipper), 

samler affald, fjerner ukrudt og så har vi opsat en 

info-tavle, og er begyndt på at lave en oplevelsessti 

i beplantningen rundt om Biotopia.  

 

Info-tavlen tages i brug 

 

 

 

Ved Biotopia blev skoleelevernes Verdensmålslund, 

med 17 forskellige træer, indviet af Mogens 

Lykketoft på FN-dagen den 24.10.  

 

 

Bydiversitet 

Tilsyneladende er kommunen ved at gøre alvor af, at udvalgte tunneller skal udsmykkes af borgere 

og foreninger. Vi er i hvert fald blevet kontaktet, spurgt til råds og har været på cykeltur for at vise 

tunnellerne frem. Kommunen har afsat kr. 50.000 til formålet. I KØF vil vi også gerne udsmykke en 

af tunnellerne – meget gerne sammen med andre. 

   

Egentlig ville vi gerne have lavet et stort murmaleri med verdensmål-farverne på muren ”i hullet” 

ved Gate 21 og Unge Centeret, men vi måtte opgive at være lokomotiv på projektet, da det ville 

kræve en større afrensning af muren og formentlig også efterfølgende en del vedligehold, da det er 

en fugtig og nordvendt mur. 

 



 

For femte år i træk lavede vi en 

”Bydiversitets plakat” med eksempler på 

udsmykninger i byen skabt inden for det 

seneste år. Plakaten plejer vi at lave til Grøn 

Dag i april, men Grøn Dag blev aflyst og 

tidsplan skred, så plakaten først er blevet 

færdig i september. Nu hvor vi har fem 

plakater, overvejer vi, hvordan vi kan bruge 

dem til udstilling.  

 

På klodemosaikken kom der en stor graffiti, 

der måtte fjernes, og så begyndte et større 

område af fliserne at løsne sig. Dem måtte vi 

komme ny klæber ind bag. 

 

Patrick i gang med anti-graffiti-børsten 

 

 

Happening  

I KØF vil vi gerne vise solidaritet og gøre 

opmærksom på, at vi aldrig skal tage 

tingenes tilstand for givet. Derfor stillede 

vi os op ved byskiltet med trøjer påtrykt 

”I can’t breathe” og tilføjede: ”I 

Albertslund kan vi godt trække vejret - og 

det skal vi, ved fælles hjælp, kunne blive 

ved med!” 

 

 

                                I Can’t breathe holdet 

 

Store Vejleå Trampesti 

Vi vedligeholder og rydder ”sløjfen” i den gamle skov ved golfbanen. Det er et spændende og vildt 

stykke, og det kom til ære og værdighed, da Lorry lavede et indslag om den med Michael Jonasen 

som ”vært” – Tak til Michael for at fremhæve og vise stien frem.  

 



 

Guidede ture 

Pga. Corona gik vi i stå med flere 

planlagte ture, men Corona inspirerede 

også. Først Agenda Centeret til at lave 

42 små film om Albertslund (de kan 

ses på www.agendacenter.dk) og 

derefter os til at lave en guidet cykeltur 

til nogen af stederne, hvor filmene blev 

optaget. 

Og så var der også de to tidligere 

omtalte ture på fængslet.  

 

På corona-film-tur 

 

 

 

Årets lyspunkt 2019 

Prisen er en anerkendelse for at have gjort en ”ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet”, og 

ingen har gjort så meget for fællesskabet Albertslund som Stop Spild i det forløbne år. Derfor skulle 

Stop Spild have den 13. udgave af Lyspunktprisen. Det skete til en intetanende Malene Dyrholm 

den 6. december 2019. På diplomet skrev vi: 

 

Prisen tildeles i 2019 Stop Spild 

Lokalt Albertslund v. Malene 

Dyrholm der på kort tid har formået 

at skabe en imponerende stor 

organisation af frivillige, der 

indsamler overskudsmad fra butikker 

og deler det ud til alle, der vil være 

med til at redde maden. På daglig 

basis redder Stop Spild i 

størrelsesorden et halvt ton mad. 

Samtidig organiserer Stop Spild 

fællesspisning en gang om ugen. 

Det er imponerende og smukt, og det 

spiller bare lige ind i en stribe af 

Verdensmålene! 

Tak – I gør byen bedre!  

En meget overrasket Malene modtager Lyspunktprisen       

Indsamling til Afrika 

Vi har ikke doneret midler til solcelleanlæg i det forløbne år. Ikke fordi vi ikke ville, men fordi vi 

ikke har fået nogen ansøgninger. Derfor ligger vores opsparede midler til solceller (i størrelsesorden 

kr. 100.000) over, til der bliver brug for dem. 

 

http://www.agendacenter.dk/


 

Bjørneklobekæmpelse 

I 17 år har vi bekæmpet bjørneklo. De områder vi har påtaget os at bekæmpe på, har vi godt styr på, 

og bjørnekloen er kraftig reduceret. Nu er vi så blevet spurgt, om vi også vil stå for bekæmpelsen 

andre steder. Men det er vi nu ikke særlig interesseret i. Efter 17 år har vi fået vores lyst styret og 

har ikke brug for at starte forfra. I stedet vil vi hellere hjælpe med at plante 500.000 nye træer og 

skabe mere natur i Biotopia. 

I Hyldagerparken bekæmper vi bjørneklo på frivillig basis, mens vi får penge for det i resten af 

Store Vejleå dalen.  

 

I øvrigt: 

- … syntes vi at pladerne på den gamle 

Nordea bygning / Stop Spild i A-centeret 

var grimme. Derfor malede vi dem       

 

- … vil vi gerne flytte i et nyt 

Verdensmålhus sammen med Agenda 

Centeret, Frivillighedscenteret, Stop Spild 

og andre gode kræfter – men ikke i 

Hedemarken eller et andet boligområde, 

hvor vi ikke kan skabe et nyt center for 

hele byen. Flytningen var planlagt til den 

1.1.2021, men forhåbentlig klarer vi frisag, 

til en bedre placering dukker op.        Pladerne fik bygningen til at ligne en gammel    

                                                                        byggeplads, så vi malede dem       

- … møder vi HOFOR, når de igen inviterer til dialogmøde med græsrødderne. I år er det den 28. 

september.  

 

Nyhedsbrev 

I løbet af året har vi kun udsendt 2 papirudgaver af vores Nyhedsbrev ”Holdning og Handling for 

Verdensmålene”. Til gengæld er der udsendt adskillige mails med oplysninger fra KØF og ikke 

mindst Agenda Centeret. Da mere og mere foregår elektronisk, bliver det vanskeligere at holde de 

få papir-medlemmer, vi har, orienteret. 

 

Bestyrelsen  

Bestyrelsen blev valgt på Årsmødet den 1. oktober 2019. Til formand og næstformand genvalgtes 

Erland Andersen (Røde Vejrmølleparken) og Torben Nielsen (AB Syd Gård og Række). Som 

bestyrelsesmedlemmer genvalgtes Tove Jensen (VA 4 Syd) og Knud Dahn (Robinievej).  

Bestyrelsen har i perioden holdt 3 fysiske bestyrelsesmøder og et bestyrelsesseminar. Dertil 

kommer, hvad der er klaret på nettet. 

 

Agenda Center Albertslund  

KØF har to repræsentanter i ACA’s bestyrelse. På Årsmødet i oktober 2019 genvalgtes Knud Dahn 

(Robinievej) og Mikkel Ellung Larsen (BO-VEST). 

 

 



 

Økonomi 

Kontingentet er som det altid har været kr. 75,- for en person, kr. 100,- for en husstand og kr. 500,- 

for foreninger. Ud over kontingenter får vi kr. 15.000 årligt til vores arbejde af Agenda Centeret. De 

midler, vi ikke bruger, går tilbage til Agenda Centret. I 2021 må vi forvente at tilskuddet nedsættes 

til kr. 10.000. 

 

Regnskab 2019 

I flg. vedtægterne skal sidste års regnskab (2019) godkendes af Bestyrelsen i 1. kvt. det 

efterfølgende år (2020) og siden forelægges Årsmødet (oktober 2020).  

              Ind        Ud  

Kontingenter 2019        5.500            

Tilskud fra Agenda Centeret         1.745 

Øvrige projekter og aktiviteter                   7.245 

Balance         7.245     7.245 

      =====   ===== 

 

Afrika solceller overført fra 2018              106.905  

Afrika solceller indtægt 2019           12.100                 

Afrika solceller bevilliget 2019      19.000 

Overført til senere anvendelse                 100.005 

Balance                             119.005             119.005 

                ======             ====== 

 

 
Rundvisningerne ved fængslet var populære 

 

 

Bestyrelsen september 2020 

 



 

Forslag til 

 

 KØF Handleplan 2020 – 2021 

 
 

* Vridsløselille Fængsles Venner (VFV) 

- KØF er en del af VFV, hvor vi har en plads i bestyrelsen. 

- Vi arbejder for:  

• At bevare så mange af de centrale historiske bygninger som muligt, herunder porten, 

kirkespiret, bygningerne i stjernen, en del af muren samt inspektørboligen. 

• At gøre de grønne områder rundt om fængselsbygningen til en bypark, hvor søerne og mest 

muligt af den gamle beplantning bevares. 

• At fængselsgrunden åbnes op, så den ikke er en barriere i byen, men en magnet. 

Albertslunderne skal inviteres ind på området, det skal ikke privatiseres. 

• At der etableres en cykelbro hen over banen til Syd ved gymnasiet. 

• At ny bebyggelse bliver bæredygtigt og varieret kvalitetsbyggeri, der ikke er for højt, og som 

spiller med de oprindelige bygninger. 

• At der kan laves aktiviteter på området.  

 

* Støttegruppe for ”10 % mere natur i Albertslund” 

- Hjælpe i Biotopia i Birkelundparken med at skabe større biodiversitet og mere natur.  

- Samles i Biotopia den første onsdag i måneden kl. 10 til 12 fra april til oktober.  

- Lave en oplevelsessti og dyrke kompostorm i Biotopia.  

- Hjælpe med at etablere 500.000 nye træer. 

 

* Bydiversitet 

- Hjælpe forvaltningen med at udvikle et koncept for udsmykning af byens tunneller og for 

vedligehold af udsmykningen.  

- Vi vil gerne udsmykke en tunnel med et 17 Verdensmål motiv, og gerne lave det sammen med 

andre. 

- Vedligeholde vores egne udsmykninger og fokusere generelt på (manglende) vedligehold af 

udsmykninger i Albertslund. 

- Lave plakaten ”Albertslund Bydiversitet 2021” i A2 størrelse og nogle få i stor. 

- Tilbyde udstilling af vores bydiversitetsplakater (biblioteket, rådhuset, Cafeen, Bo-Vest mv.). 

 

* Store Vejleå Trampesti 

- Buskrydde Trampestien. 

- Arrangere en trampesti-tur til stierne i Biotopia, Egelundparken og Store Vejleå. 

 

* ”Grøn Dag” 

- Deltage i kommunens Grønne Dag på Materialegården i 2021 med bydiversitetsplakat 2021, 

kompostorm, ny KØF folder (A5 format) og Verdensmål om Livet på land. For at promovere 

Biotopia kan vi uddele planter. 

 



 

* Indsamling til Afrika 

- Donere solceller til Afrika. 

 

* Bjørneklobekæmpelse 

- På frivillig basis i Hyldagerparken.  

- I Store Vejleådalen i øvrigt (inkl. motorcenteret) for Albertslund kommune. 

 

* Ture 

- Arrangere en cykeltur i forsommeren til Bydiversitet-plakat-motiverne. 

- Andre ture arrangerer vi ad hoc, når situation og mulighed. Gerne sammen med andre. 

 

* Årets lyspunkt 2020 

- Bestyrelsen uddeler prisen for en ”ekstraordinær indsats for byen og fællesskabet” i december. 

 

* Flytning og Verdensmål Hus 

- Vi vil gerne være en del af et fælles Verdensmålhus, men det skal etableres et sted, hvor huset 

kan fungere som Verdensmålhus for hele byen.  

 

Bestyrelsen september 2020 

 

 

 

Gør Verdensmål til Hverdagsmål! 

 

 
 

 


