Referat fra GMU-møde torsdag den 2. september
2010
Tilstede: Sif og Povl
Beboermødet:
-

Målsætninger 2011-2015: Vores forslag til 5-års målsætninger er, at vi skal ligge i top 3-4 stykker i
kommunens grønne regnskab, at vi på vandet hele tiden skal være under kommunens
bæredygtigheds mål, at el- og varmeforbruget skal falde i perioden og at større arbejder skal
medføre et lavere forbrug.

-

Handleplan 2011 (pt. har vi 13.207,85 på vores Grønne konto): Forslaget gennemgået og godkendt
med følgende ændringer: "Tilbyde hjælp til hjemmekompostering". Affaldsdagen ryger ud, men
medtages igen, hvis UAU vil være med til at arrangere den. Der henvises til 5-års målene. Og
www.hyldenet tilføjes.
Forslaget til Handleplan sendes til AB, så de har det før mødet på tirsdag.

-

Grønt Regnskab (herunder fælles el og affald): Det plejer at være Helenes gebet. Hvis vi ikke når
at få det lavet til Hyldetryk, så kan det fremlægges på beboermødet.

-

GMU beretning: Et udkast er netop mailet rundt. Povl færdiggør den. Hvis nogen har
bemærkninger til udkastet, så skal Povl have dem senest søndag den 5.9.

-

Valg / genopstilling til GMU: Vi går ud fra at alle tre genopstiller.
Opfølgning fra sidste møde:

-

Generhvervelse af Grønt Diplom: Helene arbejder med det.

-

Revision af vores affaldsplan: Helene har sendt forslag rundt i to omgange.

-

Klunser Hvidbog: I høring hos klunserne.

-

Kompostvejledning til hjemmesiden: ?

-

Studiegruppe fra KU / RUC til Hvad-vil-jeg-gerne-lave-i-Hyldespjældet-undersøgelse: Helene har
lavet et forslag.

-

Evaluering af uddeling af Små Grønne Regnskaber: Det er godt, at vi selv deler dem rundt sammen
med vores egen seddel. Men mere grundlæggende har de små grønne regnskaber overlevet sig selv,
nu hvor de røde forbrugere kontaktes direkte.

-

Bytte LED-pærer på Genbrugsgården: De pærer vi har fundet, er ikke gode nok, så vi spiser lige
brød til.

-

Hyldeposten november: El (HE + Povl). Varme/udluft (P). El-artikel med Bjarne (HE).
Nytårskluns (P).

-

Åbent hus den 11-12. september: Arrangementet kører. Sif og Povl skal omdele invitationer til
nabobebyggelserne.
Andet:

-

Fra møde med Driften: Placering af affaldsskur ved Storetorv 1: Vi er enige om, at skuret står bedst
på sin opringelige plads. Det vil skæmme meget midt ude på torvet, og i øvrigt er brandfarenstørre
mange andre steder.

-

Genbrugsgården / klunsermøde: Udsat.

-

Høker 2 status. Ansøgning til RealDania om hjælp til renovering af hele Hyldespjældet: Lige nu er
der fokus på at samle op på hængepartierne og få prismet til at virke, så det er helt klar til
varmesæsonnen. Vi vil gerne arbejde på at få stablet et fælles projekt på benene med
virksomhederne m.fl. omkring Høker 2 og så få støtte fra Realdania til renovering af hele
bebyggelsen.

-

Næste møde: En hverdag kl. 17.15 efter beboermødet. Povl mailer forslag rundt.

-

Møllestangen er nu afhentet, og bruges (forhåbentlig) til mølleforsøg.
Ref. Povl

