
Referat fra GMU-møde den 5.9.2015 
 
Tilstede: Helene, Sif, Jens og Povl 
 
- Vi skal følge den videre proces, med etablering af de nye affaldsøer, der kommer i fælles BO-
VEST udbud. Herunder skal vi sikre, at der bliver mulighed for til/fravalg – eks. at kunne tilvælge 
handicapvenlige indkast. 
- Kampagne i fht. indretning indendørs skal først for alvor gå i gang, når vi nærmer os den 1.10., 
hvor det nye system skal tages i brug. 
- Vi håber, at Patrick fortsat vil være vores kompostvejleder. Når den nye ordning træder i kraft, vil 
mange nok opgive kompostbeholderen. De (og dem vi har på lager) kan så afhændes. 
- Der har været problemer med plastafhentningen på genbrugsgården. Renovatøren tager det ikke 
med, og melder ikke automatisk tilbage hvorfor. Det tager vi op med forvaltningen. Samtidig sætter 
vi et ekstra plaststativ i trekanten og gør klunserne opmærksomme på, at de ud over pappen i 
trekanten også godt må tjekke og tømme plaststativerne, så der er plads til mere, og det ikke 
kommer til at flyde. 
- Der står for mange bio-beholdere i trekanten og fylder op. Vi sætter to af dem ind på 
Genbrugsgården. 
- Miljøforum i BO-VEST inviterer på møde om Plast den 11.11. Det foregår i Blokland. Lederen af 
plastekspeditionen, der har sejlet verdenshavene tyndt for at undersøge hvor meget plast, der er i 
vandet, kommer. 
- Agenda Centeret inviterer på et ”Næste skridt” møde den 17.11. om de nye affaldsordninger. Det 
er for GMUér og klunsere og ABér  og den slags. 
- Sif og Povl deltager i byggeudvalget for hhv. AB og GMU. 
- Vi skal gøre en fornyet indsats i fht. elforbruget. Vi beder Signe i Agenda Centeret om at fortsætte 
med en el-konkurrence, når vandkonkurrencen stopper til nytår. Det kunne være godt med 5 
rammende el-spare-tommelfingerregler til kampagnen. Der skal noget med i næste HP. Tages op på 
næste møde igen. 
- Vi vil gerne opsætte opslag mm. forud for COP 21 Klimademonstrationen den 29.11. 
- Vi er stadig på banen til at være demonstrationsprojekt med udebelysning for Interreg-projektet, 
men det er ikke endelig afgjort endnu. 
- Der er to amerikanske studerende på Aalborg Uni, der for tiden undersøger vores CO2-udledning. 
De har stillet en frygtelig masse spørgsmål. De mangler lige svar på, hvor meget el vi bruger på 
udebelysningen. Helene mener at have tallet. 
- Vandsparekonkurrencen sammen med Agenda Centeret kører rigtig godt med gode resultater. 
- Helene og Povl har meldt sig til Nytårs-fyrværkeri-kluns den 1.1.2016 kl. 14. Andre er også 
velkomne. 
- I næste nummer af Hyldeposten skal vi have noget om el og affald. 
- Povl aftaler en miljø-rundtur med Jesper-Ejendomsleder. Jens deltager, hvis han kan. 
- Erik og Pia har spurgt om mulighed for at få opstillet en el-bil-lader. Vi undersøger det. Vi har 
tidligere kigget på det, da Delebilen viste interesse for det, men det løb ud i sandet, fordi det er lidt 
kompliceret. Morbærhaven etableret opladere, så dem spørger vi. 
- Vi har fået etableret næste omgang grønne skurtage. Tagene bliver gødet en gang om året. 
Leverandøren siger, at han formentlig er klar med en organisk gødning til foråret, (når de skal gødes 
igen), og det er jo sådan set meget godt, men i virkeligheden vil vi helst, at tagene skal kunne klare 
sig selv, helt uden at blive gødet! Det skal vi snakke med firmaet om. 
- Næste GMU-møde torsdag den 10.12. kl. 8.00. 
 


