
Referat fra GMU møde den 24.8.2020 
  
Tilstede: Jens, Sif og Povl (ref) 
  
- Der er beboermøde den 17.9. og deadline til Hyldetryk for vores Beretning og Handleplan 
den 2.9. Beretning blev gennemgået. Povl retter til og sender rundt. Grønt Regnskab 
nedlægges, fordi vi kun kan få meget begrænset data. Derfor får det i stedet et forklarende 
afsnit i Beretningen. Oplæg om de 17 Verdensmål (VM) og Handleplan blev gennemgået. Vi 
kommenterer til Sif, der er tovholder på den del. 
  
- Aflæsning af målere: Vi vil gerne, at folk følger med i deres forbrug, så de skal aflæse deres 
måler. Men det er ikke sådan lige til. Den vejledning vi har fået, dur ikke umiddelbart. Vi 
snakker med Driften om at få lavet en skudsikker vejledning. 
  
- Solceller på Spjældet: Som udgangspunkt, skal det eksisterende anlæg op igen efter 
renoveringen. Det skal slides helt op. Et nyt anlæg vil være en ekstraudgift. 
  
- Rengøring af nedgravede: På den ene siden skulle Driften nu have i deres årshjul, at 
beholderne skal vaskes en gang om året i juni. Endvidere står Driften for at vaske lågene / 
indkasthulerne. Vi spørger, hvor tit det sker. En gang om måneden, vil sikkert være passende. 
På den anden side arbejder vi i fht. beboerne, med at de afdrypper affaldet og binder gode 
knuder på. Vi prøver også at spraye beholderne, for at dæmpe lugten. 
  
- Seddel med John som uddeler af grønne poser: Der blev sat en seddel op om, at man kan 
hente grønne poser hos John, men ikke noget om Genbrugsgården og ejendomskontoret. Når 
der informeres, skal alle tre steder med. 
  
- Aftale om grønne poser: 2 gange om året (gerne maj og november) omdeler Driften grønne 
poser. De lægger dem på postkasserne, og kommer igen en 3-4 dage senere og fjerner dem, 
hvis folk ikke har taget dem. Vi vil gerne have en seddel delt med rundt, når poserne 
omdeles.  
  
- Fokusgruppe status: Hurtig gennemgang. Klunserne er indkaldt til møde, før næste 
fokusgruppemøde om materialegården. 
  
- Nye affaldsfraktioner: Fra den 1.7.21 kommer Farlig affald og Kartonner med. Fra den 
1.1.22. kommer tøj. Vi tror ikke, det kommer til at betyde de store ændringer i vores 
affaldssystem, men vi venter på bekendtgørelser og udmeldinger fra kommune og 
Vestforbrændingen, inden vi kan gå i gang med den konkrete planlægning. 
  
- Vi har været på Junglestien op mod Galgebakken for at rydde med en hækkeklipper. 
  



- Der er smidt et blandet læs i kompostgården. Det er ikke så godt. Vi håber, Driften kan tage 
sig af det, inden det ”smitter”. 
  
- Indkøbsvogne står ikke kønt og praktisk på vendepladsen. De må indtænkes i fbm. den nye 
genbrugsgård. 
  
- Trækvogne og trillebør: Der er kun en trækvogn og en nedslidt trillebør tilbage på 
genbrugsgården. Vi indstiller derfor til AB, at der hurtigst muligt indkøbes to nye trækvogne 
med faste hjul og to nye trillebøre med faste hjul. Trillebørene skal være af den slags med to 
hjul, der ikke vælter. Da det er meget akut, håber vi at Driften kan indhente priser til 
AB-mødet den 10.9., som så forhåbentlig bevilliger vogne og trillebøre, så de kan indkøbes 
den 11.9. 
  
Ref. Povl 
  
 


