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Foredrag efter generalforsamlingen 
                    Alex Heick om en ren Utterslev Mose i 2027   

 
Den fredede Utterslev Mose er et enestående naturområde i Bispebjerg og 
Brønshøj Husum området. Men Utterslev Mose er også en af Danmarks mest 
forurenede søer, så under overfladen ser det skidt ud. Men der er håb. I en ny 
opsigtsvækkende rapport kommer der nu en række forslag til, hvordan mosens 
vandkvalitet kan hæves markant - i løbet af ganske få år. Bogens redaktør og 
skribent Alex Heick fortæller, hvad der skal til for at forbedre miljøet i et af 
hovedstadens vigtigste rekreative naturområder. Vigtigst er det måske, at 
lokaludvalgene i Bispebjerg og Brønshøj-Husum har en håndfuld helt enkle og 
realistiske forslag til, at vi kan nå målet om en ren mose om ganske få år. Alle der 
møder op på generalforsamlingen vil kunne gå hjem med et gratis eksemplar af 
rapporten/bogen. ‘Utterslev Mose - God økologisk tilstand i 2027- Hvordan’.  
                                                                                                                                                                   Foto: Emilie Lønholm 
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Dagsorden: 

Generalforsamling 21-03-2023 
 
 

1. Valg af dirigent. 
2. Bestyrelsens beretning. 
3. Aflæggelse af regnskab for 2022 
4. Budget 2023 - Fastlæggelse af kontingent. 
5. Valg af formand – Lennart Frandsen modtager genvalg. 
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. 
    -  Hanne Nording og Birgitte Mølgaard-Nielsen modtager begge valg. 

7. Valg af to suppleanter  
8. Valg af revisorer – Vagn Aagaard Knudsen modtager genvalg 

Anders Beck i stedet for Torben Hammer som er fraflyttet 
9. Valg af revisorsuppleant – Alex Heick modtager genvalg. 
10. Indkomne forslag. 
11. Eventuelt. 

 
Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal, efter foreningens  

vedtægter §4, stk. 5, være indgivet skriftligt til formanden, 
senest 8 dage før generalforsamlingen 

for at kunne komme under behandling og beslutning. 
 

Med venlig hilsen 
på bestyrelsens vegne 
Lennart Frandsen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Der vil under generalforsamlingen blive budt på kaffe/te og wienerbrød. Efter generalforsamlingen 
bliver der serveret smørrebrød samt øl/vand - som gerne må nydes undervejs i foredraget! 

 

 

 



_____________________________________________________________________________________________________ 
 

IMBRIS-prisen skal uddeles for 30. gang 
Grundejerforeningen har de sidste 29 år uddelt en pris som en påskønnelse af en særlig 
indsats for et kønnere bybillede i Emdrup. 
Prisoverrækkelsen sker i tilslutning til grundejerforeningens årlige generalforsamling, og 
foruden æren og den hædrende omtale, er prisen en indrammet tegning af den  
prisbelønnede ejendom, udført af Trine Steenstrup 
Kom og vær med ved prisoverrækkelsen, og se billedet af årets vinder. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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Utterslev Mose 
God økologisk tilstand i 2027 – Hvordan ? 

Hvis nedenstående anbefalinger følges, kunne Utterslev Mose allerede i 2027 nærme sig EU’s kriterier for 
en god økologisk tilstand.  

1) Rent vand til mosen 

2) Luk for vand fra Harrestrup Å 

3) Luk alle kloakoverløb 

4) Punktvis oprensning af sediment 

5) Andre handlemuligheder 

Anbefalingerne er nærmere beskrevet i statusrapport som er blevet til på foranledning af Bispebjerg 
Lokaludvalg og Brønshøj-Husum Lokaludvalg, der begge har vedtaget rapporten, og har gjort 
konklusionerne til en del af deres bydelsplaner. 
 
Alex Heick er ankermand og pennefører til statusrapporten og vil uddybe rapportens indhold. 

____________________________________________________________________________________________ 
                       

 

 

 

Rikke Jensen   

På generalforsamlingen får vi i lighed med de tidligere år besøg af Rikke 
Jensen. Rikke udstiller sine fine tegninger fra Bispebjerg og Emdrup. 

Der bliver mulighed for efter generalforsamlingen at købe kunstnerens 
postkort og plakater. 
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