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LØRDAG
10.00-13.00: Allerød Bibliotek: 

Forårsdag med redekasser.
15.30 og 17.00: Allerød Mu-

sikskole: Koncert med For 
Fuld Blæs og Bobo Moreno.

17.00: Mungo Park: Dette 
burde skrives i nutid.

Allerød Bio
16.00: Den bestøvlede kat
19.30: Jernladyen

SØNDAG
9.30: Allerød Bibliotek: Cy-

keltræning landevej/MTB 
med Allerød Cykle Klub. 

BLOVSTRØD: Det samlede 
medlemstal i afdelingerne 
i Blovstrød Idrætsforening 
er fra 2010 til 2011 steget med 
næsten 4,5 procent til 2.486. 
Alle afdelinger har haft 
medlemsfremgang. Antals-
mæssigt mest hos Blovst-
rød Løverne, og procentvis 
størst stigning hos gym-
nastik fulgt af badminton, 
håndbold, Blovstrød Løver-
ne og tennis. Den største af-
deling er Blovstrød Løverne 
med 1.176 medlemmer.

Det fremgår af formand 
Poul Møller Hansens årsbe-
retning, som han fremlagde 
ved den nyligt afholdte gene-
ralforsamling.

- Væksten i medlemstal-
let har helt naturligt sit 
grundlag i et godt veludført 
arbejde af ledere, trænere og 
instruktører, en indsats vi 
kun kan have den allerstør-
ste respekt for, siger forman-
den.

- Det er meget positivt med 
den stigende tilslutning til 
idrætten i Blovstrød Idræts-
forening, der betyder at 
mange børn, unge, voksne 
og ældre har glæde af ak-
tiviteterne og samværet i 
idrætsforeningen, tilføjer 
han.

På generalforsamlingen 
blev regnskabet for 2011 god-
kendt med et underskud på 
7.461 kroner, som tilskrives 
et øget aktivitetsniveau i for-
eningen. Egenkapitalen er 
opgjort til 149.077 kroner, så 
trods underskuddet er BIF 
fortsat en velkonsolideret 
idrætsforening, lyder det fra 
formanden.

Der var genvalg for en 2-
årig periode til formanden 
samt sekretær Helle Peter-
sen. Som suppleant til besty-
relsen blev Erling Petersen 
valgt, og som revisorsupple-
ant var der genvalg til Jør-
gen Sørensen.

Flere 
medlemmer 
til Blovstrød              
Idræts-         
forening

ALLERØD: Onsdag d. 21 marts 
er der børnekoncert på mu-
sikskolen klokken 9.30 og 
11.00. Det er bandet »Anne 
og de sorte får« der spiller 
musikteaterforestillingen 
»Dengang jeg var barn«.

Anne (fra musikskolen) 
fortæller historier, der næ-
sten er sande, fra dengang 
hun var barn. Dengang var 
det ikke ualmindeligt, at 
børn havde deres egen bil, 
som de kørte i børnehave 
i…eller at man tog på ferie 
til månen…desuden var det 
også dengang der fandtes di-
nosaurer.

Jan spiller trommer. Chri-
stian spiller bas og Anne 
spiller guitar – og fortæller.

Dengang man 
tog på ferie til 
månen

ALLERØD: En mor og to børn 
slap uskadte fra, at der tors-
dag morgen udbrød brand i 
familiens opvaskemaskine. 
Det skete ved 8-tiden i deres 
hjem på Kalavej. Beboerne 
reddede sig ud uden proble-
mer, efter brandvæsenet var 
blevet tilkaldt.

Nordsjællands Politi mod-
tog anmeldelsen om bran-
den klokken 8.18, men alle-
rede klokken 8.30 kom der 
en melding fra brandfolk på 
stedet om, at ilden var under 
kontrol igen. Ifølge politiet 
skete der ikke væsentlige 
skader ved branden.

Mor og børn 
slap uskadte fra 
brand i køkkenet

ALLERØD: Tirsdag den 20. 
marts er der forårsmode-
show klokken 14-16 i Pen-
sionisthuset, Skovensvej 6 i 
Allerød. Showet er for både 
damer og herrer.

Forårets modeopvisning 
bliver præsenteret af de lo-
kale forretninger Lotte Ø, 
Tøj Eksperten, Profi l Optik 
og Krukkerne. Der serveres 
kaffe og portvin i forbindel-
se med showet. Billetprisen 
er 30 kroner.

Ældre modeller 
viser sæsonens 
klude

Allerød Kommune 
samarbejder med 
lokale virksomhe-
der for at nedbringe 
CO2-udslippet. 

LYNGE: - Ja, som du kan se, 
har jeg ikke skiftet til LED-
pærer her på kontoret, men 
det passer simpelthen ikke 
til lamperne. Til gengæld 
har vi sat en bevægelsescen-
sor i, så det kun lyser, når vi 
er herinde, forklarer Nils 
Henrik Christiansen til Per 
Møller fra Allerød Kom-
mune.

Per Møller er miljømedar-
bejder i kommunen, og han 
noterer fl ittigt ned, mens 
Nils Henrik Christiansen, 
der er direktør for byggesel-
skabet V.B. Byggeindustri 
A/S i Lynge, fortæller om 
virksomhedens klimaven-
lige tiltag som termoruder, 
bevægelsescensorer og 
LED-belysning.

V.B. Byggeindustri A/S er 
nemlig med i Carbon 20-pro-
jektet sammen med Allerød 
Kommune. Carbon 20 er et 
projekt, hvor syv kommuner 
- herunder Allerød - samar-
bejder med lokale virksom-
heder for at nedbringe deres 
CO2-udslip. Kommunen 
stiller med en gratis ener-
girådgiver, der gennemgår 
virksomhederne for at se, 
hvor der kan spares energi 
og CO2. Derefter laver kom-
munens miljømedarbejdere 
og virksomheden i fælles-
skab en plan for klimafor-
bedringer og tiltag, som 
virksomheden forpligter sig 

til at indføre.
- Målet for Carbon 20-pro-

jektet er, at nedsætte CO2-
udledning med 20 procent 
i virksomhederne over tre 
år. Men hvis den enkelte 
virksomhed ikke lige når 20 
procent, gør det ikke så me-
get, for det er lige så vigtigt, 
at klimaforbedringer bliver 
sat i gang, og der kommer fo-
kus på det, siger Per Møller.

Han tror nu nok på, at V.B. 
Byggeindustri A/S kan re-
ducere sit CO2-udslip på 
cirka 40 ton årligt med 20 
procent.

Fornuftigt

Per Møller er ude til den 
første opfølgning hos Nils 
Henrik Christiansen og 
V.B. Byggeindustri A/S for 
at holde en snor i, om virk-
somheden rent faktisk får 
indført nogle af de klima-
forbedrende tiltag, der blev 
aftalt ved den fælles plan, 
da V.B. Byggeindustri A/S 
skrev under på Carbon 20-
aftalen.

- Vi har installeret bevæ-
gelsescensorer, der styrer 
lyset, vi var sat termoruder 
i rundt omkring og vi har 
skiftet til LED-pærer fl ere 
steder. Men vi har sløjfet en 
af de varmepumper, vi talte 
om at installere på lageret, 
siger Nils Henrik Christian-
sen. 

Han forklarer, at lageret 
efterhånden bruges for lidt, 
hvorfor det simpelthen ikke 
er aktuelt at installere en 
varmepumpe der.

Det er helt fi nt, mener Per 
Møller.

- Man bliver jo klogere hen 
af vejen, og når Nils Henrik 
fi nder ud af, at det ikke kan 
betale sig at installere en 
varmepumpe, selvom det 
var et muligt sted for en ind-
sats, så er det fi nt. Virksom-
hederne skal selv betale for 
tiltagene, så det skal være 
fornuftige forslag til en rea-
listisk pris, siger miljømed-

arbejderen.
Og fornuftigt, det er Car-

bon 20-projektet også, me-
ner Nils Henrik Christian-
sen. 

- Jeg sidder med i Rådet for 
Bæredygtig Udvikling, så 
jeg synes jo, at det her er vig-
tigt. Men derudover får vi 
prøvet nogle ting af, eksem-
pelvis at lave klimaskærme, 
som vi ved er et markedsom-
råde for os. Som byggefi rma 
har jeg jo kunder, der efter-
spørger klimaløsninger og 
samarbejdspartnere, der 
også arbejder med det, si-
ger direktøren, der - i meget 
runde tal - anslår, han har 
brugt i omegnen af 225.000 
kroner på at klimaforbedre 
sin virksomhed indtil vi-
dere.

Han peger også på, at fl ere 
af løsningerne, som bevæ-
gelsescensorer og termoru-
der, betaler sig selv ind efter 
et par år i sparet energi.

- Jeg går også og tænker 
på at få solceller på taget om 
et par år. Jeg bliver jo helt 
nysgerrig efter at se på de 
løsninger, man selv kan ar-
bejde med, for klimaproble-
merne er jo egentlig ganske 
alvorlige, siger Nils Henrik 
Christiansen.

bang

Fornuftige løsninger 
på alvorlige problemer

ALLERØD: Tirsdag den 20. 
marts afholder foreningen 
Norden i Allerød general-
forsamling. På mødet vil 
formanden afl ægge beret-
ning over det forgangne års 
mangefacetterede aktivite-
ter: Der har været afholdt 
foredrag om Færøerne, om 
Grønland, om Svenskekri-
gene, om keramik i Allerød 
og om nordsæjllandske 

slotte. Der har været ud-
fl ugter til det udsøgte natur-
område Boserup Skov og til 
Andelslandsbyen Nyvang. 
Foreningen er også aktiv 
rejsearrangør og har stået 
for en vellykket rejse til 
Grønland. Ved valget til be-
styrelsen træder den nuvæ-
rende formand, Knud Loft 
Rasmussen, tilbage, og kas-
sereren nedlægger hvervet. 

Planerne for næste sæson 
indeholder også mange, in-
teressante tiltag: Foredrag 
om Kulsvierne i Gribskov, 
udfl ugt til Kronborg og en 
spændende rejse til Islands 
sydvestlige hjørne med op-
hold på Vestmannaerne. 
Til denne rejse er der endnu 
ledige pladser, og nærmere 
oplysninger kan fås hos rej-
selederen Rita Brandt (4817 

1670)
Efter Generalforsamlin-

gen foredrager Per-Olof Jo-
hansson om det gamle Lille-
rød. Der er naturligvis kun 
adgang for medlemmer til 
selve generalforsamlingen, 
medens det efterfølgende 
foredrag er bent for alle, dog 
mod en mindre entre (kro-
ner 30.-).

Foreningen Norden samles til årsberetning

Direktør i V.B. Byggeindustri A/S i Lynge, Nils Henrik Christiansen (t.v.) viser nogle af de klimaløsninger, 
han har investeret i i sin virksomhed, frem til miljømedarbejder Per Møller fra Allerød Kommune. V.B. Byg-
geindustri A/S indgå sammen med Allerød Kommune i det såkaldte Carbon 20-projekt, hvor kommunen 
hjælper private virksomheder med at skære 20 procent af deres CO2-udledning.  Foto: Thomas Arnbo

I Carbon 20 aftaler kommuner og virksomheder, hvad virksomheden 
skal gøre for at nedbringe CO2-udslippet.. Kommunen stiller klima-
regnskab og energirådgivere til rådighed, men virksomhederne skal 
selv til lommerne for at installere klimaløsninger.


