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Det seneste år har været et travlt år for Det 
Grønne Knæ. Først dukkede forslaget om 
plejehjemsbyggeri i mosen op sidste år, hvor 
der nu har været en lokalplan i høring – og 
senere begyndte Copenhagen Driving Range 
så at anlægge en golføvebane på den 
inderste del af Tippen. Disse 2 sager har 
fyldt rigtig meget i løbet af året. 
 
Vi har lige i øjeblikket 51 individuelle medlemmer og 3 foreningsmedlemmer i Det Grønne Knæ. 
Der har især været en fremgang i medlemstallet i løbet af de sidste måneder. 
 
Siden generalforsamlingen sidste år, har der været 4-6 medlemmer i bestyrelsen, 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 
om lokalpanforslag og plejehjemsbyggeri. Hovedparten af aktiviteterne i Det Grønne Knæ er blevet 
varetaget af bestyrelsen, men 10-20 medlemmer har 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 i forhold til både lokalplanforslaget og ’byggeriet’ på Tippen, som vi 
har arbejdet sammen med. 
 
Ved generalforsamlingen sidste år var der 3 arbejdsgrupper: Visionsgruppen, Aktivitetsgruppen og 
Brevskrivningsgruppen. Det er dog kun Aktivitetsgruppen, som har overlevet. Den har især stået for 
en del af arbejdet i forbindelse med Lokalplanforslaget/plejehjemsbyggeri. De øvrige gruppers 
arbejdsopgaver er blevet overtaget af bestyrelsen og ad-hoc grupper, i forbindelse med forskellige 
sager. 
 
Kontaktperson til Aktivitetsgruppen:  
Lisbeth Jensen, H/B Mozart 27, 2450 SV. Tlf: 33 16 33 53, 61 77 26 73. chrisser@tiscali.dk 
 
 
Bevaringsplan – model over de grønne områder – … 

Bevaringsplanen for de grønne områder, som blev 
vedtaget på sidste års generalforsamling er blevet 
trykt i flere tusinde eksemplarer. Vi har også fået 
lavet en model over områderne, trykt plakater med 
vores bevaringsplan, samt produceret en CDrom m
Bevaringsplanen og en fotoserie over de grønne 
områder. 

ed 

Vi har brugt disse materialer ved forskellige 
arrangementer i årets løb, herunder på Karens Dag 
sidste efterår, ved et åbent hus (salgsarrangement) på 
Teglholmen og på sidste års julemarked i pavillonen. 
Vi har også sendt Bevaringsplanen til en masse 
organisationer og foreninger, samt til hele 
borgerrepræsentationen. Både Bevaringsplanen og 
CDrom-en har vi brugt flittigt i forbindelse med 
forskellige henvendelser og høringssvar. 



Lokalplanforslag for Karens Minde området 
Det Grønne Knæ blev dannet for at tage vare på alle de 
naturområder, der er fra Wagnersvej til Sydspidsen af Tippen. Et a
vores væsentlige mål, er at få alle disse områder stadfæstet som 
rekreative, i forbindelse med revisionen af Københavns 
Kommuneplan, som er sendt til høring nu. Desværre fik vi jo som 
bekendt både ”vores sag” for på Tippen, og med den offentlige 
høring af en lokalplan, der dækker alle de grønne områder nord for 
banestrækningen, også kaldet ”Karens Minde området”.  

f 

ed 

eres 
tarme lige foran vort agtværdige bystyre – det er 
uhyggeligt så kloge dyr kan være! 

Vi har gjort hvad vi kunne, for at få 
opmærksomhed omkring dette 
forslag, da det ødelægger 
størstedelen af de naturområder der 
findes her – for ikke nok med at det 
vil medføre opførelse af 
plejeboligbyggeri i den ene ende, nu 
kom der også forslag om 
bebyggelse af hele 
Stejlepladsområdet. Det har 

heldigvis medført mange lokale protester og en hel 
del avisomtale. Vi stod bag flere offentlige møder 
om planen, og sendte brev med opfordring til 
indsigelser, til et hav af lokale foreninger og 
institutioner, ligesom vi har kontaktet 
Naturfredningsforeningen, Friluftsrådet med flere. 
Den 1. april mærkede vi hele lokalplanområdet af – 
for på den måde at gøre lokalområdets beboere 
opmærksom på, hvor der var planlagt byggeri. 

Vi afsluttede vores aktiviteter i forbindelse m
dette lokalplanforslag med et vellykket og 
herligt optog til Rådhuset, hvor vi afleverede 
adskillige indsigelser, samt over 3500 
underskrifter mod byggeri på området. Plan- og 
Arkitekturs informationsmedarbejder tog imod 
det hele på trappen foran Rådhuset og sagde 

nogle pæne ord, om at han håbede politikerne 
ville lytte til os. Det håber vi naturligvis også, 
men en af de medbragte heste og en ged viste 
resolut, hvad de mente om den sag, de tømte d



Golføvebane på Tippen – NEJ TAK 
Midt i november gik Copenhagen Driving 
Range i gang med at etablere en golføvebane 
på Tippen uden de nødvendige tilladelser fra 
kommunen, men med tilladelser fra ejeren, 
Københavns Havn. Den 23. november 
startede Det Grønne Knæ den række af 
protester som stadig ikke er slut. Det Grønne 
Knæ har løbende siden både protesteret 
formelt i henvendelser til Københavns 
Kommune og på stedet med aktioner i 
samarbejde med lokale borgere. 
Foreningen har også udsendt en 
støtteopfordring til en lang række 
organisationer og foreninger og modtaget 35 
støtteerklæringer til bevarelse af Tippen. 
Foreningen har således i januar bedt 
kommunen om at foretage en vurdering af 
konsekvenserne for naturen ved anlæggelse af 
golfbanen, en såkaldt VVM-vurdering. 
Kommunen afviste en VVM-vurdering og har 
fundet det tilstrækkeligt at sende en 
naturvejleder en dag i marts til at vurdere 
miljøet. Derefter har de givet de sidste 
tilladelser til anlæggelsen, mod at den 
offentlige adgang forbliver uændret. Det kan 
vi ikke se kan lade sig gøre. Foreningen har 
prompte klaget til Naturklagenævnet over 1. Manglende lokalplan og dermed manglende offentlig 
debat om hvad området skal bruges til og 2. Tvivlsom overholdelse af EU-direktiver. Den yderste 
del af Tippen er EU-fredet område, og her gælder det at naboområder til fredede områder skal 
understøtte at naturen bevares på det fredede. Det mener vi ikke, at golfbanen gør. Derudover findes 
fredede tudser og snoge på Tippen, som det heller ikke er klarlagt hvordan golfbanen påvirker dem. 
Afgørelsen i Naturklagenævnet tager 6-8 måneder og har ikke opsættende virkning. Men 

Naturklagenævnet 
siger, at 
påbegyndelse af 
anlægsarbejdet er en 
økonomisk risiko for 
golfbaneejeren. 
Københavns Havn 
har givet en 
henstilling til 
golfbaneejeren om 
ikke at starte arbejdet 
før en afgørelse er 
faldet. Den 
henstilling har han 
ikke villet følge. 
Golfbaneejeren er i 
dag godt i gang med 
sit anlæg, men dog 
en del forsinket. Det 
protesteres hver 
morgen kl. 9, når han 



arbejder. Medlemmer af Det Grønne Knæ deltager i disse 
 at skabe 

en har 
et en del, og 

 har været 
bragt indslag i 
KBH’s Radio, 

orry, og tv 
danmark og andre. 
Vi arbejder på at 
få Thomas Koppel og Anisette til at optræde på Tippen, 
som protest mod golfanlægget inden for længe. Man kan 
løbende følge med i udviklingen på hjemmesiden. 
 

neralforsamlingen med Ann Vikkelsø som formand, Jan Fønss 
er. Efter generalforsamlingen var der en ledig plads i 

en tomme plads. I løbet af året valgte 
kke sig fra bestyrelsen. Det lykkedes at finde erstatninger 

r indtrådt i bestyrelsen i løbet af året (de er begge på 
ling). 

præsentant i Agendarådet ind til vi valgte at stille vores 
relsen har i maj valgt Chrisser til at prøve at få samlet 

 har på vegne af Agenda 21 udpeget Kaj Jessen, som 
 har indstillet Jesper Møller til at sidde i følgegruppe 

 
aktiviteter. Disse penge har vi 

de
områder, samt annoncering og afholdelse af arrangementer (se regnskab). 
 
Vi har ligeledes fået lovning på 
støtte til vores aktiviteter i 2005, 
disse penge er dog ikke kommet 
endnu (se foreløbigt budget). 
 
Vi ser frem til det kommende år. 
 
 
På bestyrelsens vegne 
 
Ann Vikkelsø 
formand 

protester. Vi arbejder på forskellig måde på
opmærksomhed omkring Tippen. Jyllandspost

skrev
der

TV-l

 
Bestyrelsen 
Bestyrelsen konstituerede sig efter ge
som sekretær og Lisbeth Jensen som kasser
bestyrelse, og det lykkedes os ikke at finde en person til d
Bjarne Weesch og Jørn Jørgensen at træ
for dem – og Lise Granerud og Jesper Møller e
valg på den kommende generalforsam
 
Ann Vikkelsø var Det Grønne Knæ’s re
deltagelse i bero i februar måned. Besty
Agendarådet i en ny udgave. Det Grønne Knæ
suppleant til Sydhavnsrådet. Det Grønne Knæ
for Agenda 21 Satellitmedarbejder, som kommer til at have arbejdsplads på Karens Minde. 
Jan Fønss er repræsentant for Det Grønne Knæ i Karens Minde Lauget, Kaj Jessen er suppleant. 
 
Økonomi 
I 2004 og 2005 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.  

l over de grønne 
I 2004 har vi modtaget støtte fra Agendapuljen til vores forskellige 
brugt til at trykke vores Bevaringsplan, producere plakater, CDrom-er og mo
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