
Kort fra møde mellem GMU og Driften den 22.11. (til stede Michael J., 
Michael K. og Povl)  

- EUDP-projektet har netop været forbi i forbindelse med sin officielle afslutningskonference (den 
21.11.). 60 deltog. De sidste hængepartier er dog ikke af vejen endnu. Der skal installeres radiatorer i 
Høker 2, og der er møde om økonomien den 6.12. Projektet er blevet dyrere end forudset. I forbindelse 
med konferencen er der udgivet et hæfte, der præsenterer de 9 huse, herunder Høker 2. 

- Vi har fået en beboerhenvendelse om lys i affaldsøerne og ved materialegården. Hvis vi skal have lys i 
forbindelse med øerne, kan det være solcelledrevne led-lys med automatisk tænding, når det bliver 
mørkt. Kassow og Povl mødes ved genbrugsgården fredag den 23.11. kl. 7.45 og kigger på det.  

- Driften registrerer hvordan det går med papir og glas (om containerne er overfyldte). De to mest 
belastede er Færgeslippen og Tingstræderne. Jensen skriver i HP om at bruge de øer, der ikke er så 
brugte. Senere kan GMU også skrive og følge op med omdelt seddel i de ”belastede” områder. Hvis det 
ikke er nok, kan det være, vi skal opsætte ekstra containere. 

- Papir- og glastrekanten ved genbrugsgården hører til dem, der har ledig kapacitet, fordi der er flere 
containere. Der kan være problemer med belysning, og vognmanden der ”ødelægger” 
lukkemekanismerne på containerne og så er det i givet fald her vi skal have placeret en papcontainere. 
Evt. kan døren ind til trekanten undværes / afmonteres. Kassow og Povl mødes ved genbrugsgården 
fredag den 23.11. kl. 7.45 og kigger på det.  

- Driften aftaler møde med Jens (fra kommunen) om tømning af fraktioner, tømning af komprimator og 
om eventuelt indsamling af bio-fraktion (hvordan håndterer vi i givet fald den?).  

- Vi har fået 3 sure bemærkninger i forbindelse med ”miljøcertificeringen” / 
sikkerhedsgennemgangen.  

• Manglende oprydning på Genbrugsgård: Der er for meget man kan gå og falde over. Vi kan male 
streger på asfalten, der f.eks. viser hvor trækvognene skal stå inden for og hvor meget metallet må 
fylde, (så kommer det heller ikke hen foran de store containere). Hvis vi flytter kompostbeholderne 
kan metallet få mere plads oppe i hjørnet, og vi kan evt. bytte om på metal- og deponicontainerne, så 
der ikke ligger metal foran deponicontaineren. (For nylig kørte deponilastbilen forgæves, fordi 
metallastbilen ikke havde været og grabbe metallet endnu..). Hvad synes klunserne om det? S.u.!! 

• Manglende gummihandsker og øjenværn i miljøskab (findes i klunserskuret, men ikke i skabet): Vi 
kan montere pulverslukker mm. på miljøskabets dør, så det ikke er i vejen. Kassow aftaler at mødes 
med Gitte for at finde en løsning. 

• Manglende overdækning af elektronikaffald: Kassow og Povl prøver at mødes med Bjarne på 
genbrugsgården fredag den 23.11. kl. 8.00 for at aftale, hvordan det skal gøres. 

- Driften går videre med projekt på Store torv med ultralyd i varmtvandsbeholder, så vandet (bl.a. i 
vaskeri) kan blødgøres. 

Ref. Povl M. 


