Årsberetning 2005
Karens Minde gruppen
Karens Minde gruppen havde 11 medlemmer i 2005 (hvoraf 5 udgik af forskellige
grunde). Gruppen afholdt 8 møder med i gennemsnit 5 deltagere. Dertil kommer
planlægningsmøder.
Samarbejde og demokrati
Gruppen forholdt sig til netværkets interne problemer og stillede bl.a. forslag om en
’pakkeløsning’, som vha. aftaler grupperne imellem skulle afslutte Agendarådets dvale.
Forslaget faldt pga. manglende opbakning fra Det Grønne Knæ og Trafikgruppen, men
initiativet bidrog positivt til person-separationen og genstarten af Agendarådet i
september (efter syv måneders dvale).
Via gruppens repræsentation i Sydhavnsrådet blev der taget initiativer, som skulle sikre
gennemførelsen af en bydelsproces som foreskrevet i forretningsordenen. Dette
mislykkedes. Gruppens mandat ophørte den 15. november ifølge forretningsordenen. På
grund af den manglende bydelsproces var Karens Minde gruppen ikke repræsenteret
resten af året. Gruppen sendte en skriftlig evaluering til Sydhavnsrådet.
Lokalplan Karens Minde
I anledning af ’Lokalplan Karens Minde’ gjorde gruppen indsigelse mod de planlagte
byggerier og udtrykte støtte til et kompromisforslag, som i stedet placerer
plejeboligerne ved Pumpehusvej.
Idet hverken Bygge- og Teknikforvaltningen eller udvalget har givet dette forslag en
seriøs behandling, rettede Karens Minde gruppen henvendelse direkte til
Borgerrepræsentationen. Henvendelsen fik Socialistisk Folkeparti til at ændre holdning
og stille kompromisforslaget i Borgerrepræsentationen. Enhedslisten stemte for, men
forslaget kunne desværre ikke samle flertal. Læs bilag 1 som er en samlet gennemgang
af placeringsprocessen siden 1997.
Tippen
Påbegyndelsen af golføvebanen på Tippen gav gruppen anledning til en række
initiativer, som endte med at være afgørende for anlægsarbejdets ophør. Gruppen skrev
bl.a. tre gange til Miljøkontrollen og påpegede ulovligheder og problemer. Læs bilag 2
som er en samlet gennemgang af golføvebane-forløbet.
På gruppens initiativ blev der af to fagfolk foretaget en vurdering af bynaturindeks
(BNI) for Tippen. Denne vurdering placerer Tippen foran samtlige 22 undersøgte
områder i kommunen, mht. biologisk mangfoldighed mv. På denne baggrund har
gruppen foreslået Bygge- og Teknikforvaltningen, at der foretages en officiel BNI for
Tippen. Dette blev afvist med begrundelsen at Tippen ikke er en park!
Gruppen skrev indsigelse til kommuneplanen, med ønsket om at hele Tippen blev
bevaret som naturområde. På initiativ fra Enhedslisten og med støtte fra Socialistisk
Folkeparti kom forslaget til afstemning i Borgerrepræsentationen, men kunne desværre
ikke samle flertal. Se desuden bilag 2.

Diverse
Plantebyttedag afholdtes den 21. maj på Karens Minde for sjette gang, igen med pæn
omsætning af stue- og haveplanter.
Karens Minde gruppen bidrog i årets løb med input til Grøn Sydhavns arbejdsplaner og
initiativer, herunder samarbejdet med Landbohøjskolens nye natur-uddannelse.
Gruppen ansøgte om sekretærhjælp fra Grøn Sydhavn (Louise), hvilket blev afslået af
principielle grunde.
I anledning af færdig-renoveringen af staldbygningen, som gruppen har arbejdet for
siden 1998, skrev gruppen en samlet gennemgang forløbet. Læs bilag 3.
Karens Minde gruppen frasagde sig de bevilgede penge fra kommunens Agenda 21
Pulje, for at prioritere resurserne.
Gruppen havde 1 repræsentant i Sydhavnsrådet indtil 15. november og desuden 1
repræsentant i Karens Minde Lauget.
Vedlagt:

Bilag 1. Placering af plejeboliger (kronologisk gennemgang).
Bilag 2. Golføvebanen på Tippen (kronologisk gennemgang).
Bilag 3. Renovering af staldbygningen ved KM (kronologisk gennemg.).
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