
Årsberetning 2007
Grøn Agenda Sydhavn 
(Karens Minde Gruppen) 

Gruppen skiftede ved årets slutning navn fra ’Agenda 21 Karens Minde Gruppen’ til ’Grøn 
Agenda Sydhavn’.
I alt havde gruppen 7 stemmeberettigede medlemmer i 2007, hvoraf 3 var udtrådt ved års-
skiftet. Der afholdes 6 åbne gruppemøder med i gennemsnit 4,7 deltagere. 

Repræsentation
Gruppen havde 2 medlemmer i Agendaråd Sydhavn, 1 i Grøn Sydhavns Følgegruppe (Grøn 
Sydhavn blev nedlagt ved årsskiftet), 1 i Grøn Valbys bestyrelse (til forsøget sluttede ved 
årsskiftet), og 1 suppleant i Sydhavnsrådet (indtil lukningen i november).

Projekt- og arbejdsgrupper mv.
Grøn Agenda Sydhavn deltog i følgende projektgrupper under Grøn Sydhavn: 1) Infostan-
der på Sydhavnstippen, 2) Tudsepassage ved Tudsemindevej, 3) Bæredygtigt plejebolig-
byggeri ved Verdisvej, og 4) Fællesvision vedr. Sydhavnstippen (fælles BR-henvendelse). 
Vedr. disse projekter henvises til Grøn Sydhavns Årsberetning 2007.

Gruppen deltog endvidere i arbejdet med udviklingen af hjemmesiden 
www.sydhavnen.net/agenda21, og en ny, kommende udgave af www.sydhavnstippen.dk. 
Endnu engang rettedes henvendelse til Kalvebod Miljøcenter vedr. lysgener fra en pro-
jektør, hvilket igen resulterede i en bedring set fra Sydhavnstippen.

Formidling
Gruppen delte bod med Grøn Sydhavn Naturgruppen ved både bydelsfesten på Mozarts 
Plads og ved Frivillighedsfestivalen på Enghave Plads 

Modelflyvebanens lovlighed
Gruppens korrespondance med Center for Park og Natur og Center for Miljø vedr. lovlighe-
den af Modelflyvebanen på Sydhavnstippen fortsatte i hele 2007. Ved årsskiftet havde for-
valtningerne endnu ikke taget stilling til støjniveaus lovlighed i forhold til Kalvebodkile-
fredningen. Center for Park og Natur har dog bekendtgjort, at anlæg af plænegræs er lovligt 
på den fredede del af Sydhavnstippen. Hele brev-korrespondancen findes på www.sydhavn-
stippen.dk (under TippensHistorie/TippenMateriale, bilag 34).       

Gruppen takker Karens Minde Kulturhus for at stille mødelokaler til rådighed.

Grøn Agenda Sydhavn
Januar 2008

www.sydhavnen.net/agenda21/groenagendasydhavn

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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