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Karens Minde gruppen har i 2004 haft 11 aktive medlemmer. Gruppen har holdt 9 
møder med i gennemsnit 7-8 deltagere. Dertil kommer et antal arbejds- og 
planlægningsmøder i forbindelse med forskellige aktiviteter. Fra august til december var 
Grøn Guide (Claus Andersen) sekretær for gruppen. 
  
Gruppen har opnået flere resultater i løbet af året. Via Karens Minde Lauget (består af 
Karens Minde områdets institutioner, brugere mv.), som gruppen tog initiativ til at stifte 
i år 2000, er den hårdt tiltrængte renovering af staldbygningen ved Karens Minde godt i 
gang og nærmer sig sin afslutning. Dette resultat har gruppen arbejdet på siden 1998. 
 
Plantebyttedag afholdtes 8. maj på Karens Minde for femte gang. Der var igen stor 
omsætning af planter og næsten alle havde fået nyt hjem ved dagens slutning. 
Arrangementet var en del af Grøn Dag med mange andre kulturhus-aktiviteter.  
 
Den 20. august afholdt gruppen en lille reception til markering af tildelingen af Det 
Grønne Blad, ’byens grønne glæder’ (i en 10 års periode), af Friluftsrådet. Desværre er 
ordningen for nylig blevet afskaffet, men gruppen ønsker forsat at markere dagen som 
en hyldest til den bynære natur.  
 
I november blev der i samarbejde med Grøn Guide placeret tre granit-vejvisersten på 
Tippens grusstier (ligeledes gruppens projekt) med tiltrængt skiltning og kilometertal, 
og en vejvisersten ved Karens Minde med tilsvarende skiltning til Tippens 
naturherligheder. Ikke mindst bydelens hunde er begejstrede for stenene. 
 
I dialog med Miljøkontrollen har gruppen i efteråret udarbejdet et 13 siders resume om 
dyrkning i forurenet jord, som er lagt på Agenda 21s hjemmeside. Resumeet indeholder 
information om grænseværdier, målinger i lokale haveforeninger og opdateret viden om 
konkrete giftstoffer. De berørte haveforeninger er informeret om dette materiale pr. 
brev.  
 
Den 23. oktober afholdt gruppen en fælles arbejdsdag med Børnenes Dyremark. Målet 
var at forbinde gruppen med pigerne i Børnenes Dyremark, og udfører et konkret stykke 
arbejde. I dialog med pigerne blev det besluttet at bygge en kaningård. 7-8 piger deltog 
og projektet var en gedigen succes til efterfølgelse. 
 
Gruppens formål blev efter en beslutningsproces over mange måneder i november 2004 
ændret således, at man udover bæredygtig udvikling generelt, fremover arbejder med 
økologisk dyrkning, jordforurening, skiltning i naturområderne og plantebyttedag. Det 
ændrede formål markerer samtidig at flere tidligere målsætninger er nået. Som en 
nyskabelse har gruppen sat et punkt på dagsordenen som hedder ”Bæredygtige 
samarbejdsformer.”  
  
Derudover har gruppen søgt indflydelse på flere sager i årets løb. Her skal særligt 
fremhæves at Karens Minde Lauget på gruppens initiativ fik vedtaget et 



kompromisforslag vedr. placering af plejeboliger. Forslaget placerer plejeboligerne for 
enden af Pumpehusvej og beskytter følsomme naturværdier langt bedre end kommunens 
forslag. Forslaget blev efterfølgende støttet af Sydhavnsrådet. Bygge- og 
Teknikudvalget og Sundheds- og Omsorgsudvalget afviste desværre forslaget med den 
begrundelse, at det indebar at tidligere trufne beslutninger skulle omgøres.  
 
I december foretog gruppen en ekskursion til Det Økologiske Inspirationshus på 
Frederiksberg; men desværre havde værterne glemt aftalen, så vi måtte gå med 
uforrettet sag. 
 
A21 Karens Minde har 1 repræsentant i Sydhavnsrådet, og 3 i Karens Minde Lauget.    
 
 
 
Gruppens 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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