
Årsberetning 2006
Karens Minde gruppen

Karens Minde gruppen havde 7 stemmeberettigede medlemmer i 2006. 
Gruppen afholdt 9 møder med i gennemsnit 5,8 deltagere. Hertil kom en 
visions-vandretur på Sydhavnstippen med 10 deltagere fra fem bydele, samt 
diverse planlægningsmøder. Gruppen havde 2 medlemmer i Agendaråd 
Sydhavn og 1 suppleant i Sydhavnsrådet.

Visioner for Sydhavnstippen
Karens Minde gruppen stillede forslag i Agendaråd Sydhavn om at rådet 
skulle køre en proces for medlemsgrupperne, med det formål at skabe en 
fællesvision for tippen. Da der ikke var enighed i netværket om denne 
fremgangsmåde, besluttede Karens Minde gruppen at udarbejde en vision 
sammen med Naturgruppen. For at sikre bredde og dybde i visionen blev 
fagfolk fra Vesterbro, Valby, Albertslund og Sydhavn inddraget i processen 
(se billeder herunder). Resultatet, i form af en PowerPoint-præsentation, 
blev lagt på: www.sydhavnen.net/agenda21/naturgruppen/sydhavnstippen

Bemærkninger og breve
Karens Minde gruppen skrev bemærkninger til kommunens forslag til en ny 
bydelsinddeling. Kommunen ændrede efterfølgende sit forslag således, at 
Kongens Enghave får sit eget Lokaludvalg i 2007, med fællessekretariat 
med Vesterbro.

Gruppen klagede til Miljøkontrollen over generende støj fra 
modelflyveklubben på Sydhavnstippen med krav om nedlægning af 
flyvebanen, hvilket var medvirkende til at der blev iværksat endnu en 

http://www.sydhavnen.net/agenda21/naturgruppen/sydhavnstippen


støjmåling – desværre har Miljøkontrollen for nylig ’kun’ givet klubben en 
række svært forståelige og bureaukratiske påbud.        
Et gruppemedlem skrev endvidere til Kalvebod Miljøcenter vedr. generende 
lysprojektører, hvilket resulterede i en bedring af generne set fra 
Sydhavnstippen.

Diverse aktiviteter mv.
Idet Karens Minde gruppen igennem året havde medlemmer siddende i 
Sydhavnsrådet, Grøn Sydhavns følgegruppe, Agendaråd Sydhavn og 
Naturgruppen, var årets møder generelt præget af aktuelle emner fra disse 
fora. Blandt disse emner kan nævnes: Anlæg af tudsepassage ved 
Tudsemindevej, muligheder for dyrehold på Sydhavnstippen, 
plejeboligbyggeri ved Verdisvej, boligbyggeri på Karens Minde, ændringer 
på hjemmesiden, opfølgning på golføvebanen, ændringer i Sydhavnsrådets 
forretningsorden, samt Grøn Sydhavns årsplan mv. 

Derudover deltog gruppemedlemmer i et netværkspilot-kursus (arrangør: 
Grøn Vesterbro og ByhaveNetværket), var fugleguide på Sydhavnstippen, 
deltog i en bynatur-studietur til Holland, byggede fuglekasser under 
Miljøfestivalen og deltog i møder om opstilling af en info-stander på 
Sydhavnstippen (Grøn Sydhavn/DGK projekt).             

Gruppen takker Karens Minde Kulturhus for at stille mødelokaler til 
rådighed.
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Kontaktperson: Claus Andersen, Sjælør Boulevard 1, 3. th., 2450 Kbh. SV.
Tlf. 36 46 77 66. E-mail: clausandersen@stubnet.dk
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