Grøn Agenda Sydhavn
Årsberetning 2013
I sæsonen blev der afholdt 5 fællesmøder (med referat) med 4,6 deltagere i snit og 6 temamøder (uden
referat) med 3,8 deltagere i snit. I alt deltog 11 i møderne. Deltagelsen ved møderne var dermed den største
siden 2007. Desuden afholdtes 6 arbejdsdage på Sydhavnstippen med 3,8 fremmødte i snit. I alt deltog 9 på
arbejdsdagene. Deltagelsen på arbejdsdagene har stabiliseret sig på niveauet fra 2012. Se udviklingen for
både møder og arbejdsdage siden 2002 i diagrammet herunder. Gruppen havde 12 stemmeberettigede
medlemmer.

Møder og løbende sager
Der er intet afgørende nyt om kommunens revidering af miljøgodkendelsen for Københavns Skyttecenter på
Amager, som Teknik- og Miljøforvaltningens Center for Miljø har arbejdet med siden 2009!? Forvaltningen
har bekræftet, at en støjregulering efter de strammere retningslinjer for ”nye skydebaner” er en lovlig
mulighed selvom skyttecenteret ikke er nyt. Gruppen blev i løbet af året formelt godkendt som
klageberettiget når miljøgodkendelsen engang foreligger. Et kritisk brev fra gruppen om sagsbehandlingen
og de vedvarende støjgener til Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) blev desværre blot
videresendt til hendes forvaltning til besvarelse og svaret var uden indholdsmæssigt nyt. Grøn Agenda
Sydhavn blev inviteret til et informationsmøde i forvaltningen i september 2013 (sammen med en
repræsentant fra en støjplaget grundejerforening på Amager). Forvaltningen klargjorde på mødet rammerne
for forvaltningens arbejde. Det blev understreget at forvaltningen nu tilstræber, at retningslinjerne for ”nye
skydebaner” bliver gældende efter rimelige tidsfrister. Planerne indebærer en forøgelse af støjvoldene,
hvilket dog kræver myndighedsgodkendelse fordi området er fredet.
Gruppen sendte et kritisk brev til Teknik- og Miljøborgmester Ayfer Baykal (SF) vedrørende Københavns
Kommunes indsatsplan mod Kæmpebjørneklo, vedtaget af BR i 2008. Af forvaltningens svar (borgmesteren
svarede igen ikke selv) fremgik at forvaltningen pga. manglende resurser har prioriteret bekæmpelsen på
områder hvor borgere færdes og store arealer med tætte bestande af bjørneklo. På jævn dansk har kommunen
altså i årevis ladet bjørneklo brede sig på de øvrige arealer (bl.a. arealerne omkring Sydhavnstippen) –
hvilket er i modstrid med alle faglige anbefalinger. Grøn Agenda Sydhavn inviterede forvaltningen til et
møde på Tippen om sagen, men forvaltningen svarede aldrig på invitationen.

To møder i Grøn Agenda Sydhavn i henholdsvis februar (fra venstre: Bram, Elsemarie, Verner, Esther,
Simon, Britta og Rikke) og juni (fra venstre: Elsemarie, Verner, Claus, Rikke og Helen). Fotos: Claus
Andersen og Britta Lunnemann.

Arbejdsdage o.a.
Arbejdet har hovedsagelig bestået i indsamling af henkastet affald, samt en enkelt arbejdsdag med høslæt.
Derudover er områdets affaldsspande som de senere år blevet tømt året igennem. Ved årets udgang sluttede
det 5-årige partnerskabsprojekt i Tippen Syder, hvor Grøn Agenda Sydhavn de seneste fem år bidraget med i
alt 1563 ulønnede arbejdstimer, hvilket var 563 flere end vi havde forpligtet os til.

Fra arbejdsdagen den 21. april 2013 (to billeder øverst) og den 6. feb.(nederst tv) med Elsemarie og
(nederst th) med Bram, Heidi og Verner til høstslæt den 27. okt. Fotos: Bo Albrechtslund (øverst th) og
Britta Lunnemann (øvrige).

Diverse
I løbet af året er hjemmesiden sydhavnstippen.dk jævnligt blevet opdateret med nyheder. Antallet af besøgte
sider (”pages”) på hjemmesiden var i snit 654 pr. dag i 2013 og i snit 234 besøg (”visits”) pr. dag. Desuden
er Grøn Agenda Sydhavn baggrundsgruppe for formandens globale klimaprojekt, som i august udmøntede
sig i hjemmesiden climatepositions.com, som er oprettet og supportet af Bram fra gruppen.
En ny skrothandler på Speditørvej 13 (stadig uden miljøgodkendelse) har medført store mængder affald i
nærområdet, hvilket har kostet Grøn Agenda Sydhavn meget besvær med henvendelser, møder med
forvaltningen, etc.
Gruppen har haft fire indlæg i Frederiksholms Beboerblad (bl.a. tre dobbeltsider) om Sydhavnstippen. Efter
henvendelse fra gruppen opstillede By & Havn en affaldscontainer på den vestlige del af Tippen. Der er ikke
fundet en løsning på fremstilling af en specialdesignet affaldsbeholder til Tippen (”tudsen”).
På opfordring fra Grøn Agenda Sydhavn har By & Havn fjernet de havarerede både i Kalveboderne (det var
vist et stort projekt!).
Gruppen markerede i Tippen Syder at Tippien på Tippen burde have lov at blive indtil videre, men By &
Havn krævede den fjernet allerede efter knapt et år.
Syv fra Grøn Agenda Sydhavn deltog i et høringsmøde i maj på Københavns Rådhus om DNs
fredningsforslag for Sydhavnstippen. Gruppen sendte et høringssvar med indholdsmæssigt input fra
adskillige medlemmer. Ved årets udgang var der endnu ingen afklaring på fredningssagen og det er fortsat
uafklaret hvad der videre kommer til at ske med naturpleje, arrangementer etc. på Sydhavnstippen.
Der blev traditionen tro afholdt et grill-arrangement i en nyttehaveforening for gruppens medlemmer.

Repræsentation
Grøn Agenda Sydhavn havde to repræsentanter i Agendaråd Sydhavn, en repræsentant i partnerskabet
Tippen Syder og en 2. suppleant i Kgs. Enghave Lokaludvalg.

Økonomi
Ved årsskiftet 2013-2014 havde Grøn Agenda Sydhavn en kassebeholdning på 2.107 kr. i Merkur, som vi
skiftede til i løbet af året i stedet for Arbejdernes Landsbank, som på et forkert grundlag havde tilbageholdt
vores penge mange måneder (Arbejdernes Landsbank endte med at give gruppen en undskyldning).
Gruppens flerårige ”kassekredit” på 5.000 kr. blev tilbagebetalt til Agendaråd Sydhavn i 2013.

Formål, vedtægter og organisering
Grøn Agenda Sydhavn arbejder for en bæredygtig udvikling, med fokusområderne natur, økologi,
forurening, klimaændringer og demokrati. Aktuelle mål, indsatsområder og temagrupper fremgår af
gruppens mødereferater. Gruppen er en løst organiseret, åben arbejdsgruppe. Stemmeret opnås ved tredje
fremmøde på en arbejdsdag eller et åbent møde, og stemmeretten opretholdes ved mindst et årligt
fremmøde.
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