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INDLEDNING
Formålet med Foreningen Grøn Guide i Allerød er at få borgere, skoler, institutioner, foreninger, virksomheder osv. til at ændre levevis, undervisning, drift og andre aktiviteter i en bæredygtig retning.
Vi tager udgangspunkt i en definition af en bæredygtig udvikling i Brundtlandrapporten som en lokal
samfundsudvikling, hvor beslutningerne både inddrager miljø, samfund og økonomi. En bæredygtig
udvikling er en udvikling, som opfylder de nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers
muligheder for at opfylde deres behov i fare. Bæredygtig udvikling betyder at tænke langsigtet og i blivende
værdier.
VISION
Alle lokale borgere (alle rødder) er bevidste om hvad bæredygtig udvikling er og handler derefter.
MISSION
Foreningen Grøn Guide formidler og katalyserer bæredygtighed på en ikke-partipolitisk måde til borgere,
politikere og forvaltning. Foreningen Grøn Guide er græsrøddernes og borgergruppernes talerør og fører
aktiv dialog med borgere, politikere og forvaltning.
STRATEGI
Foreningen Grøn Guide er:
 ikke partipolitisk
 selvstændig og uafhængig på trods af den økonomiske finansiering af Allerød Kommune
 borgerstyret
 en kommunikationskanal – 2vejs
 et samarbejde på realistiske præmisser
 en ambassadør for en bæredygtig udvikling
 igangsættende
 netværksskabende og inddragende
 formidler af det gode eksempel frem for den løftede pegefinger
Foreningens grønne guide
Foreningen ansatte en grøn guide/lokal miljøvejleder på fuld tid i marts 1998 med støtte fra Allerød
Kommune og Den Grønne Fond. Den Grønne Fond ophørte med at støtte foreningen den 31. august 2003.
Herefter har Allerød Kommune støttet foreningen. Fra den 1/1 2011 er foreningens grønne guide ansat af
Allerød Kommune.
Foreningens grønne guide har en koordinerende, formidlende og igangsættende funktion i forhold til
projekter, er sparringpartner for borgergrupperne, informationsindsamler samt kontaktskaber mellem
grupperne, forvaltningen og andre samarbejdspartnere.
Samarbejdet med Allerød Kommunes projekter og forvaltning prioriteres højt, og foreningens grønne guide
understøtter kommunens ambitiøse klima- og miljøarbejde og arbejdet med verdensmålene jf.
anbefalingerne fra byrådets Bæredygtighedsudvalg.
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BESTYRELSEN
Foreningen Grøn Guide i Allerøds bestyrelse er daglig arbejdsgiver for Den Grønne Guide. Der afholdes fire
ordinære bestyrelsesmøder om året, og her tilrettelægges arbejdet for den kommende periode i
samarbejde med Den Grønne Guide. Dertil kommer temamøder og projektmøder. Bestyrelsen
administrerer den lokale finansiering, står for foreningens regnskab, og hjælper med kontakt til vigtige
lokale aktører.
Foreningen refererer i forvaltningen til Natur- og Miljøafdelingen. Forvaltningen har uddelegeret styringen
af den daglige drift og økonomien til foreningen. Politisk refererer foreningen til Teknik, Erhverv, Plan og
Miljøudvalget.
Byrådets Råd for Bæredygtig Udvikling gennemgår bestyrelsens årsplan og indstiller den til Teknik, Erhverv,
Plan og Miljøudvalget.
Formand
Kasserer

Jette Kragh
Leif Høyby

Birkevej 2, 3450 Allerød
Sortemosen 14, 3450 Allerød

Telefon 51 70 56 37
Telefon 48 17 74 58

Bestyrelsen består af frivillige personer og Den Grønne Guide. For hver af de ni foreninger/grupper/råd kan
der udpeges en repræsentant samt eventuelt en suppleant til bestyrelsen. Desuden kan en repræsentant
fra kommunens forvaltning deltage som observatør i bestyrelsens arbejde.
Da møderne er åbne kan både bestyrelsesmedlemmer, suppleanter og andre interesserede i øvrigt deltage
i bestyrelsens arbejde.
Bestyrelsen ult. 2020
Navn
Jette Kragh
Flemming Bo Petersen
Leif Høyby
Svava Lykkegaard
Kurt Borella
Michael Mannstaedt
Ole Buch-Rasmussen
Tanja Cederholm
Merete Them Kjølholm
Carl Johan Møller
Henning Mortensen
Marianne Thorsø Nielsen
Christina Krambeck Sønderbye
Lone Frosch
Dorit Søhus Sickmann
Tommy Dal
Niels Erik von Freiesleben (observatør)

Forening/gruppe/råd
A21 gruppen Bæredygtig Kommuneplan
A21 gruppen Grønne Institutioner
Danmarks Naturfredningsforening
Cyklistforbundet
Rådet for Bæredygtig Udvikling
A21 gruppen Plant bærbuske og frugttræer
Røde Kors
Biodiversitet og Skolehaver i Allerød
Aktiv borger
Repair Cafe
Den Grønne Guide
Natur & Miljø, Allerød Kommune
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ÅRSRAPPORT 2020
Et år med covid-19
Epidemien har naturligvis sat sit præg på årets forløb. Det har været svært at forudsige mulighederne
undervejs. Så mange af vores arrangementer har været planlagt i detaljer helt frem til scenekanten – for så
at blive aflyst eller udskudt. Det har til gengæld givet mere tid til:
- udvikling af det nye langtidsholdbare skolekoncept: Miljøjagten
- opdatering af viden
- at tænke over visioner for foreningen – processen er sat i gang.

Miljøkontoret på Allerød Bibliotek / SKOVEN 4
Miljøkontoret ligger på Allerød Bibliotek/SKOVEN 4. Det daglige samarbejde med bibliotekets personale er
meget inspirerende og positivt med fælles offentlige arrangementer og udlån af klimagrej, som foregår
nemt fra bibliotekets reception.
Miljøkontoret er åbent når Den Grønne Guide ikke har arrangementer ude i byen. Lige så mange borgere
som tidligere har henvendt sig, stort set alle på telefon og mail. Den Grønne Guide har betjent de borgere
som besøgte Miljøkontoret for at få affalds- og energivejledning, låne waterguide og sparebruser,
LEDpærere, elsparemålere, klimapistoler, termokamera og andet klimaudstyr, få kompost-information,
oplysning om naturområder og lokale cykelruter, sparring til projekt om nye naturoplevelser, og meget
andet.
Lageret med grej til bl.a. gågadearrangementer findes i kælderen under Allerød Bibliotek - her er ikke plads
til mere grej.
Synlighed og PR
Placeringen af Miljøkontoret på Allerød Bibliotek giver en god synlighed. Biblioteket danner ramme om
flere grønne projekter, fx byttemarked, køkkenhavekursus, redekassebygning, cykelpræmieoverrækkelse,
Æblets Dag, og foredrag. Maillisten er stabil med ca. 1.000 kontakter opsamlet ved arrangementer
undervejs. Der er udsendt ca. 20 nyheder til maillisten, og statistikken viser, at nyhedsmails får en ganske
god respons. Facebook bruges til at poste mindre nyheder.
Hjemmesiden holdes løbende opdateret. Der er ca. 4.000 besøg på hjemmesiden om måneden.
Der er udsendt en del pressemeddelelser, hvoraf de fleste er bragt som artikler i Allerød Nyt og Frederiksborg Amtsavis. I alt er det blevet til ca. 80 store og små artikler og omtaler i aviserne og på deres
hjemmesider.
Netværk, kurser og øvrig administration
Foreningens grønne guide har:
- deltaget i faglige arrangementer. Faglig opdatering i øvrigt foregår løbende via websites:
videnskab.dk, Concito, Rådet for grøn omstilling, Miljøstyrelsen, m.fl.
- arbejdet med bestyrelsesmøder og møder med Natur & Miljøafdelingen på rådhuset.
- skrevet en månedlig logbog og denne årsplan.
- netværket med de nordsjællandske grønne guider og gensidigt udvekslet arbejdskraft.
- Miljøkontoret bliver løbende opdateret med informationsmateriale og udstyr.
Øvrig administration.
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Projekter
Klima og verdensmål
Vi har arrangeret foredrag om bæredygtige investeringer, og livestream med Jonathan Safran Foer i
samarbejde med Allerød Bibliotek – det sidste blev aflyst. Foredrag om verdensmål og lokal aktivitet for
forskellige fora. Markedsføring af SparEnergis kampagne ”Byg om så det kan mærkes”. Naboskaber låner
termokamera og klimapistoler til at tjekke klimaskærmen sammen. Vi har deltaget i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling.
Grønne daginstitutioner
Der er en løbende dialog med daginstitutionerne, som bl.a. tilbydes Det Mini-Grønne Flag og De Grønne
Inspirationskasser. Grøn Dag på Vestre Hus Børnenaturcenter blev aflyst.
Grønne skoler og Miljøjagten
Vi besøgte Allerød Gymnasiums verdensmålsuge med en stand.
Folkeskolernes lærere og elever gør løbende brug af Den Grønne Guide i forbindelse med projektarbejde,
temauger o.l., fx en verdensmålsuge på Blovstrød Skole og en verdensmålsdag på Ungdomsskolen, som
begge blev udskudt til 2021.
Det var nødvendigt at lukke Den Grønne Karavane og til gengæld begynde et nyt stort skoleprojekt:
Miljøjagten i samarbejde med Den Grønne Guide i Furesø. Det har taget masser af tid med nye værksteder,
website, logo, skemaprogram, indkøb, lager, udarbejdelse af undervisningsmaterialer, skoleaftaler oma.
Heldigvis var der god tid til det i år. Vi har testet det hele på Ravnsholtskolen og Solvangskolen, og nu har vi
et rigtig godt gennemtænkt og enkelt skolekoncept for hele mellemtrinet. Koncepter er markedsført på
”Skolen i virkeligheden”.
Skolehaver i Lynge blev kickstartet i det små af et tidligere besøg med Den Grønne Karavane. Nu er der
seriøse planer på skolen om at etablere et større anlæg, og vi har bidraget med viden og sparring.
Vi cykler til arbejde, Alle Børn Cykler
Ret tidligt blev Vi Cykler Til Arbejde udskudt på landsplan og genoptaget til september, men der var andre
opgaver hos os, så den lokale markedsføring blev aflyst i år. Vi har forsynet kommunen med virksomhedsoplysninger til markedsføringen af den nye supercykelsti mellem Furesø og Allerød og tilbød bl.a. at deltage
i et arrangement for virksomheder i de to kommuner.
Vi har markedsført ”Alle Børn Cykler”-kampagnen med bannere og materialer: Alle seks folkeskoler deltog
med 92 klasser og mere end 2.000 elever, hvor af to klasser vandt lokale præmier.
Råd for Bæredygtig Udvikling
Rådet for Bæredygtig Udvikling har i årets løb afholdt 4 møder. Rådet har bl.a. udsendt høringssvar og
uddelt Verdensmålsprisen. Rådet har taget flere initiativer, bl.a. en debat om modtagelse af nye borgere.
Aktiv Fritid og Bæredygtig borgerdag
Vi har udarbejdet konkrete aktiviteter, men begge arrangementer blev aflyst eller udskudt.
Liv i haven uden gift
- Kursus i økologisk køkkenhavedrift over tre aftner med 20 deltagere blev udskudt og gennemført i
efteråret
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-

Levesteder i haven – børnefamilier bygger redekasser – aflyst, byggematerialerne ligger klar til 2021
Udlevering af kompostorm - aflyst
Æblepresning som er en del af det store arrangement Æblets Dag – aflyst

Bæredygtigt forbrug
Det velbesøgte årlige byttemarked i samarbejde med Allerød Bibliotek blev aflyst.
Repair Cafe har en god succes og styrer selv deres reparationsdage sikkert gennem epidemien.
Hjemmekompostering (Liv i haven uden gift)
Den Grønne Guide er hyret af Forvaltningen til at informere gennem foredrag og artikler til aviser og
beboerblade, deltage i udleveringen af kompostorm fra Genbrugspladsen, og til at give individuel
vejledning til borgerne. Den årlige udlevering af kompostorm blev aflyst.

Konklusion
Arbejdsprogrammet for 2020 er fulgt men kun delvist gennemført pga. epidemien.
Den daglige drift
- Samarbejdet med Allerød Bibliotek er særdeles godt med fælles arrangementer og pr. Det er især
her at Den Grønne Guide finder sit daglige netværk og sparring.
- Nyhedsmail og website er effektive kommunikations kanaler.
- Borgerrettede aktiviteter som støtter kommunens ambitiøse klima- og miljøarbejde er prioriteret
højt.
Agenda 21 borgerprojekter
Foreningen og grupperne bag Den Grønne Guide har altid bakket op om de projekter, som indgår i
kommunens arbejde med bæredygtighed. Foreningen vil fortsat understøtte kommunens ambitiøse klimaog miljøarbejde og arbejdet med verdensmålene jf. Allerød Kommunes vision ”Tæt på hinanden – tæt på
naturen” og den nye Klimaplan 2020.
Bestyrelsen for Foreningen Grøn Guide har afholdt fire bestyrelsesmøder, deltaget i Rådet for Bæredygtig
Udvikling, og løbende deltaget aktivt i forberedelse og gennemførelse af foreningens offentlige
arrangementer. Der ud over har bestyrelsen til sammen en bred vifte af kompetencer, som Den Grønne
Guide ofte benytter sig af i hverdagen.
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Timeregnskab og -budget for Den Grønne Guide
Miljøkontoret på Allerød Bibliotek
Betjening af borgere: Pers., tlf. og mail
Udlån af diverse energiudstyr
Indretning af Miljøkontor og lager, udstillinger, brochurer, bøger, effekter
Vedligehold og opdatering af EDB og AV udstyr
Opdatering af hjemmeside/facebook
PR, fx nyhedsmail, presse
Almindelig administration
Vidensopsamling,netværk med kolleger og ressourcepersoner, kurser, websites
Bestyrelsesarbejde: møder, logbøger, projektplaner, visioner
Timer i alt

2020

2021

Budget

Forbrug

Budget

50
30
10
20
120
180
10
70
60
550

50
30
0
20
120
200
10
110
60
600

50
30
10
20
120
180
10
70
120
610

100
40
240

80
20
380

100
30
240

30
130
120
180

10
90
120
150

30
120
100
180

Projekter
Klima og verdensmål for borgere, bl.a. foredrag med Allerød Bibliotek
Grønne projekter for daginstitutioner, fx Det Minigrønne Flag og De grønne kasser
Grønne projekter for skoler, fx hjælp til projektopgaver og temadage, fx nyt
skolekoncept Miljøjagten, Skolen i virkeligheden, Allerød Gymnasium
Natur, fx Grøn Dag på Vestre Hus Børnenaturcenter, naturnærhed
Cykel projekter, fx Vi cykler til arbejde, Alle Børn Cykler
Råd for Bæredygtig Udvikling - fx høringssvar, verdensmålspris
Liv i haven uden gift:Fuglekasser, Æblemarked, Køkkenhavekursus, Biodiversitet,
Skolehaver
Hjemmekompostering - ormedag og vejledning i løbet af året
Aktiv Fritid: 2020 Kan vi knække klimakurven?
Støtte til kommunens bæredygtige jubilæumsarrangement
Byttemarked
Andet, nye projekter og uforudsete opgaver, fx hjemmearbejde
Timer i alt

50
180

40
120

50
160

0
1070

10
1020

0
1010

TOTAL TIMER

1620

1620

1620

Timeopgørelse for de frivillige i foreningen
Deltagelse i foreningens og Den Grønne Guides projekter
Administrative opgaver, fx bestyrelse, regnskab, sparring oma.
Timer i alt
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2020
275
160
435

ARBEJDSPROGRAM 2021
Fordeling i tid ses i ”Timeopgørelse og –budget” på den forrige side.
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Åbent for borgerne, når Den Grønne Guide er på kontoret
Vedligeholdelse af websites: Den Grønne Guide dgga.dk, facebook, Miljøjagten.dk
Udsendelse af nyhedsmails med lokale grønne initiativer
Foredrag og aktiviteter for borgere i samarbejde med Allerød Bibliotek
Opdatering af Miljøkontoret og af IT- og AV-udstyr til brug for Den Grønne Guide og borgergruppernes
projekter og arrangementer. Opdatering af informations- og undervisningsmateriale med grønt islæt

Øvrigt dagligt arbejde

Vejledning og igangsætning af miljøemner fra borgerne

Koordinering og støtte til borgergruppernes aktiviteter

Udarbejdelse af en månedlig logbog, dagsorden og referat fra bestyrelsesmøder, samt denne årsplan

Deltagelse i netværk med kolleger gennem projektnetværk og fælles projekter
Efteruddannelse, kurser og konferencer
Den Grønne Guide kan deltage i relevante korte kurser og konferencer.
Foreningens visioner
Foreningen forventer at tage et spadestik: Har formålet og fortællingen ændret sig siden foreningens start i
1996 og visionerne i 2008 og 2015? Kræver det ændret handling og eventuelt en genstart?

Projekter
Det tætte samarbejde med Allerød Bibliotek, Allerød Kommune og de øvrige kommunale virksomheder skal
fortsætte. Det har en høj prioritet at bakke kommunen op, når der er politisk vilje til at sætte gang i det
bæredygtige arbejde i de kommunale virksomheder. Borgergrupperne i foreningen stiller fortsat sig selv og
Den Grønne Guide til rådighed for sparring og bidrag til kommunens bæredygtige initiativer.
Allerød Kommunes ambitiøse klima- og miljøarbejde og Råd for Bæredygtig Udvikling
Den Grønne Guide deltager i arbejdet med det ambitiøse klima- og miljøarbejde med aktiviteter for
borgere. Den Grønne Guide deltager i Rådet for Bæredygtig Udviklings møder og aktiviteter. Den Grønne
Guide bistår de frivillige i deres bæredygtige arbejde og initiativer.
Grønne projekter for daginstitutioner
Undervisningsmaterialet ”Leg med miljø” kan frit bruges af daginstitutionerne. Det Minigrønne Flag
markedsføres som diplom for et velgennemført projekt med f.eks. temaerne fra De Grønne Kasser, som
følger temaerne i "Leg med Miljø".
Grønne projekter for skoler
Skolerne får opbakning til deres egne undervisningsprojekter, fx Grøn Base på Skovvangskolen, Byer og
verdensmål på Blovstrød skole, Verdensmål med Ungdomsskolen, samt sparring til elever og lærere.
Miljøjagten vil besøge skoler i Allerød og Furesø kommuner.
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Vestre Hus Børnenaturcenter
I forbindelse med Grøn Dag på Vestre Hus Børnenaturcenter afholder Den Grønne Guide et værksted og
hjælper med planlægning og udførelse af dagen.
Vi cykler til arbejde, Alle børn cykler
Kampagnen ”Vi cykler til arbejde” markedsføres lokalt i samarbejde med Cyklistforbundet. Senere på året
inviteres skolerne til at deltage i børnekampagnen ”Alle Børn Cykler”, der ligner de voksnes kampagne.
Desuden markedsføres ”Vi kan cykle” til daginstitutioner. Evt. et arrangement med en midlertidig cykelbane
for de mindste ved Allerød Bibliotek.
Liv i haven uden gift
Kampagnen vil bestå af en redekassedag, et økologisk køkkenhavekursus, en æblepressedag, og eventuelt
foredrag.
Hjemmekompostering
Den Grønne Guide fortsætter aftalen med Forvaltningen om deltagelse i informationsindsatsen, bl.a. med
ormeuddeling på Genbrugspladsen og markedsføring af tilskuddet til beholdere.
Aktiv Fritid
Standen ved gågadearrangementet Aktiv Fritid er en tradition med skiftende temaer. Årets tema vil støtte
op om kommunens bæredygtige jubilæums aktiviteter.
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