
Bestyrelsens beretning for året 2021

Bestyrelsen aflægger følgende beretning om hvad der er sket i vores forskellige afdelinger 
i Helsingør.

Der har efter generalforsamlingen den 18. maj 2021 været afholdt 4 bestyrelsesmøder
Bestyrelsen, der blev valgt på generalforsamlingen er: Claus Skov Christensen (formand, Vinhaverne), 
Hedvig Vestergaard (økohaverne), Mogens Aarsleff Hansen (biodiversitet) og Henning Frederiksen 
(energigruppen). 2. suppleant Elisabet Diedrichs (kasserer).
Agenda 21  Helsingør har følgende undergrupper: Affald og Genbrug, Biodiversitet, Energigruppen, 
Sindshhvile Vinmark, Økohaverne.

Affald og genbrug har ud over affaldsindsamling på Sommarivagrunden ikke haft nævneværdig aktivitet i 
årets løb

Biodiversitet aflægger følgende beretning:
I starten af 2020 foreslog Agenda 21 at plante en frugtlund ved hovedindgangen til Mørdrupskolen i 
Espergærde. Kommunen, Espergærde Byforening, NSPV og skolen var med til at se på forslaget.
Det blev konverteret til plantning af 12 velvoksne bærbærende/frugtbærende træer i den grønne plæne syd 
for Skolen, bl.a. for at give mulighed for skyggemulighed for eleverne.
Ved udgangen af 2021 er forslaget om at plante ved skolens hovedindgang blevet genoplivet. 
Oplægget indeholder plantning af træer og buske (frugtbærende og insektvenlige) samt såning af vilde 
blomster på området.

Foran Danboligs nye domicil på Strandvejen har ejendomsmægleren plantet 2 bornholmske røn.
Inspirationen er kommet fra Agenda 21 og Byforeningen, og de to træer korresponderer med trærækken 
foran klubhuset overfor.

I 2019 blev der planten en frugtlund i Pindemosen i Helsingør. Der blev tilføjet flere træer i 2021 så der nu er 
en blanding af hyld, paradisæbler, spiselig røn, blommer og æbletræer. Samtidig blev der også i 2021 skabt 
begyndelsen på en bærhave. Der er plantet blåbær, honningbær, solbær og stikkelsbær. Den vil vokse med 
nye planter i 2022. Alt bliver vandet og passet af kolonisterne.

Desværre er nu to af de ældste frugtlunde blevet nedlagt. På Jarlens Grund ved Gl. Strandvej står en enligt 
bærmispel tilbage. Den er ikke nok til at forsøge at supplere med flere træer, så den flyttes i 2022 - 
formodentlig til Økohaverne. 
På hjørnet af Hornbækvej/Strandvejen skal der bygges et forsinkelsesbassin, så her må frugtlunden lade 
livet.
Frugtlundene i Færgevejskilen, ved Husflidshuset hhv. Kærsgårdsvej samt i Byparken er blevet luget og har 
fået ålegræs. Der er suppleret med enkelte aroniabuske.

Økohaverne aflægger følgende beretning:
Året 2021 har været et travlt år i Økohaverne. I april måned startede vi vores fælles arbejdsdage og resten af
året mødtes vi en gang månedligt til arbejde i fællesarealet. Herudover mødtes de forskellige arbejdsgrupper
med opgaver såsom lugning af fælles hegn ud mod marken, græsslåning, kompostering, fermentering af 
besværligt ukrudt og jorddækning med ålegræs fra stranden. De sidste vandtanke blev gravet ned i 
fællesarealet.
Vi færdiggjorde Demohaven med mange forskellige sorter bærbuske og Kvædehaven blev også plantet 
færdigt. Vi genplantede 3 æbletræer, hvor rødderne var blevet ødelagt af mosegrise. Nu blev plantehullerne 
sikret med ståltrådsnet. Også projektet med blåbær og andre bærbærende surbundsplanter blev gjort 
færdigt.
Skovhaven er vokset godt til og frugttræer og buske vil nu kunne danne let skygge for spiselige urter og 
stauder.
Vi har afholdt 3 fælles møder i forbindelse med arbejdsdagene. I september deltog vi i Energigruppens 
klimadage med en stor stand med nyhøstede grøntsager og blomster. Der blev høstet mange blommer og 
solbær, mens æblehøsten var knapt så god.



Da vi på grund af coronasituationen ikke kunne invitere til Åbne haver- arrangementer, har vi løbende 
inviteret besøgende indenfor, mens vi arbejdede i haverne og mange benyttede sig af muligheden. Vi 
forventer at kunne starte vores Åbne haver-arrangementer igen i 2022.

Der er kommet 3 nye havebrugere og der var 8 på venteliste ved årets udgang.
Naturcenteret takkes for samarbejdet i årets løb.
Sindhvile Vimark aflægger følgende beretning:
Året har arbejdsmæssigt ikke være anderledes end tidligere år. Der har været foretaget vinterbeskæring, 
opbinding, græsslåning, sommerbeskæring, bladudtynding, grøn høst samt sat afskårne kviste i jorden for at 
danne nye stiklinger.  Vi har deltaget i nogle af økohavernes møder samt med græsslåning af fællesarealet. 
Der har også været afholdt arbejdsdage/åbne haver, som vi har deltaget i.
Vi har igen i år sat det hvide net op over hele arealet. Der er kommet en del huller i nettet, men de er blevet 
lappet, således at vi i år har kunnet have vores druer i fred for fuglene. På Sindshvile har vi gjort det samme 
arbejde, som på Nyruphus. Der er ikke sket nyplantninger. Flemming har klippet hækken, og den afskårne 
tjørn er kørt væk. 
Ældresagens petanquehold har været på et vellykket besøg på Sindshvile.Tilmelding til Vinavlerforeningens 
vinskue blev afblæst, da vinen i flaskerne havde fået mugdannelser og det hele blev hældt ud. 
På Sindshvile har vi igen i år haft besøg af en kurdisk dame, der fik lov til at samle vinblade til vindolmere. 
Der har også været et svampeangreb i nogle af bladene i rondorækkerne, men bortset fra at fjerne blade, 
har vi ikke gjort noget ved det. 
Planterne sprang ud omkring 17. maj og blomstrede omkring 2. juli. (lidt senere end sidste år).  Der blev i alt 
høstet ca. 105 liter Solaris den 10. oktober og ca. 30 liter Rondo (til rosevin) blev høstet den 23. okt. 
Sukkerindholdet blev målt til 15-16 brix i Solaris, og det samme i Rondo, hvilket desværre ikke er nok. Der er
ikke tilsat sukker. Druerne fra Nyruphus og Sindshvile blev behandlet og vinificeret sammen.  Vinificeringen 
foregik i den nye container, hvor der er kapacitet/ståltanke til 700 liter. Efter omstikningen den 12. nov.  blev 
det konstateret, at hvidvinen kun havde gæret en lille smule, og rosévinen havde slet ikke gæret. Der er for 
koldt. Der skal være ca. 15-20 grader.
Der har været forsøg på at købe nye net (1 rulle med 12 meter i bredden), men forhandleren har, efter lidt 
skriveri frem og tilbage, ikke reageret på vores ordre. Der er i december indkøbt en gasovn for at kunne 
opvarme containeren, men det er ikke nogen succes, da den går ud hele tiden.
Jeg takker alle for det gode arbejde, der er lagt i årets løb.

Egergi gruppens beretning:
Vi startede året med en beslutning fra 10. august 2020 om Klimadage i Helsingør Kommune den 
25.26.og 27.marts 2021, men så gik vi ind i en Covid 19 periode, der gjorde, at vi så os nødsaget til 
at ændre arrangementet de 3 Klimadage i Helsingør til perioden 12.13. og 14. august 2021. Herefter
måtte vi, i samarbejde med Toldkammeret, klimasekretariatet og Politikere, NGO’ ere og ikke 
mindst foredragsholdere, ændre datoer og aftaler.
Efter sommerens mange store begivenheder. Blev der stor tvivl om ny Covid 19 udbredelse og 
forsamlingsforbud op til 50 personer, derfor måtte vi så den 17.juli 2021 beslutte, at vi ændrede 
datoerne igen, denne gang til 9.,10.og 11. september 2021. På den igen med at ændre datoer og 
aftaler i samarbejde med Toldkammeret, klimasekretariatet og Politikere, NGO’ ere og ikke mindst 
foredragsholdere. Herefter kunne vi så i september 9.10. og 11.september 2021 afholde de 3 
Klimadage i Helsingør. Med stort set det samme program, vi skitserede i 2020. Vi afsluttede året 
den 15. september 2021 med en opsamling om gode og dårlige ting fra de 3 Klimadage i Helsingør.
Vi skulle egentlig være gået i gang efter kommunevalget 15. november 2021 med arrangementet for
det nye år, men så kom vi ind i en ny covid 19 periode. Hvorfor vi nu i 2022 startede med 
fastlæggelse af de 3 Klimadage i Helsingør, arrangeret af Agenda 21 Helsingør, Energigruppen. Vi 
havde besluttet og bestilt lokaler i Toldkammeret Helsingør i dagene 8.-10. september, 
Men så kom Hendes majestæt Dronningen i vejen med sin udsatte 50 årsdag, regeringsfest den 10. 
september 2022. Dette må vi selvfølgelig vige for, og vi har så igen måtte ændre datoerne til 15.-
16.-17. september 2022.  Nu håber vi ikke, at der igen udbryder en covid 19 variation.
Jeg skal takke Klimasekretariatet Gitte Larsen for nogle gode møder og samarbejde,  herunder kør 
grønt på Værftshalvøen.
Der er hvad vi har oplevet i det forgangne coronaår  2021.


