
Referat fra GMU møde den 30.8.2022
Tilstede: Sif, Jens og Povl (ref)
Afbud: Henrik

* Beretning 2022 og handleplan 2023
- Forslaget til Beretning blev gennemgået, rettet til og Povl gør den færdig, inkl. får talt biler /
P-pladser en nat mellem to hverdage, og skriver resultatet ind i beretningen.
- Forslaget til Handleplan blev gennemgået, rettet til og Povl færdiggør den.

* Sortering af kartonner i Plast fra den 1.10.
- Der kommer noget i Hyldeposten, alle får en besked i deres E-boks, vi kan lave noget på
FB, der kommer nye mærkater på beholderne og vi kan ikke lige komme på, hvad vi mere
skal.
- Hvis der bliver problemer med overfyldte plast-containere eller andet, må vi finde løsninger
sammen med Danny. Måske Driften også ”løfter låg”, for at følge med i, om alt er ok…?

* Verdensmål
- Vi skal forberede Frivillighedsdag om Verdensmål den 5.11.
- Alle medlemmer af ”udvalgene” har fået en plakat, folder og en opfordring til at tage en
VM-snak i udvalget inden den 5.11.
- Vi er ikke helt sikre på, hvem der står som arrangør, så vi hører AB (og Vinie siger, at vi
gerne må stå for det indholdsmæssige, så står de for det praktiske / Povl)
- Det vil være godt med en ekstern oplægsholder. Men hvem….?
- Stikord: Involver, provoker, forhold os konkret til Hyldespjældsmålene. Mål ind i
Handleplaner.
- Alle (inkl. Driften) vil gerne på den ene eller anden måde have flere beboere med i
arbejdet. Det er en fælles opgave et koordinere og løfte. I den forbindelse kunne der
udarbejdes en kortfattet folder til husstandsomdeling, der viser hvad man selv kan gøre og
være med i, og med link til ”læs mere” på hjemmesiden.
- Danny har gjort sig nogle gode overvejelser i fht. Driften og synlighed (så de ikke glemmer
deres mål) og folder med i indflytningsmaterialet (som giver anledning til at fortælle om
Hyldespjældsmålene og give en indgang til deltagelse og fællesskab). Driften vil gerne holde
dialogen med udvalgene om målene.
- UAU har lagt to af deres mål sammen til et mål:  “Genplantning efter renoveringen,
herunder dræning og etablering af et regnbed på boldbanen”
- Nu vi har plakaten, følger vi op i VA’s Verdensmål udvalg og anbefaler VA / Verdensmål
udvalg / Bo-Vest inviterer til et ”Verdensmål bebyggelse møde/seminar”.

* Sedum tagene
- UAU har taget over.

Træstammer
- UAU har bolden.

* Tysk miljøpris
- Intet nyt (eller det vil sige, at efter GMU-mødet har vi fået oplyst, at vi er kommet i ”finalen”
og er inviteret til Berlin, for at fremlægge vores ”projekt” / Povl).



* Andet:
- El-ladestander: Bruger regler skal på beboermødet i september og Driften indhenter tilbud
tre steder fra.
- Ny Materialegård: Intet nyt. Vi afventer indkaldelse / Rambøll.
- DropITin: Vi har lavet en 3 måneders aftale med dem om at hente IT fra Genbrugsgården.
- FællesByg møde: Mødet er blevet udsat.
- Verdensmål Centeret er på kommunens sparekatalog. Det er ikke så godt. Vi synes,
Hyldespjældet (AB) skal lave et høringssvar. Vi sender et forslag til AB’s møde den 7.9. Frist
for høringssvar er den 8.9.
- Næste GMU-møde torsdag den 6.10 kl. 8.00.

Ref. Povl M.


