
Referat fra GMU-møde torsdag den 30.10.2014 

 
Tilstede: Sif, Janne, Helene og Povl 
 

- Der har været ansættelsessamtaler, og der er nu fundet en ny afdelingsleder, som starter den 
1. dec. 

- Projektgruppen omkring Høker 2 har besluttet, at Høker 2 nu skal kobles på fjernvarmen 
igen, dermed kan vi forhåbentlig begynde at se enden på projektet. 

- Det nye affaldssystem: Kommunalbestyrelsen skal først træffe beslutning om de nye 
affaldsordninger i marts 2015. Vi arbejder dog videre, da vi allerede nogenlunde ved, hvad 
det er, vi skal gå efter, men vi skal have udarbejdet et eller flere alternativer. Vi skal have tal 
fra Driften på vores fraktioner, så vi kan dimensionere de nye beholdere rigtigt (Povl). Vi 
skal have kigget på, hvor de nye nedgravede øer kan placeres – dels på P-pladserne og dels 
(i mindre grad) inde i bebyggelsen. Vi skal også overveje små-bio-øer, så man ikke skal gå 
langt med den fraktion. Helene udarbejder et forslag, som mailes rundt inden næste GMU-
møde, hvor vi diskuterer det. På mødet går vi også rundt og kigger på placeringsmuligheder. 
Vi skal have noget klar til det digitale beboerdemokrati og til beboermødet i marts – ikke 
nødvendigvis noget til beslutning, men til oplysning og debat. Placering af et egentlig 
debatmøde kigger vi på, på næste GMU-møde. 

- Gennemgang af Agendaplanen. Vi fokuserer på den nye affaldsordning, og laver derfor ikke 
andre store kampagner. Men i første omgang skal 1-rumsene have en seddel om deres 
elforbrug (Povl), og vi skal have noget i næste Hyldepost om el og varme. Nytårskluns tager 
Janne, Helene og Povl. Vi skal arrangere Nytårskur (Janne og Sif). 

- Næste GMU-møde onsdag den 28.1.2015 kl. 8-10. 
 
 
Referat fra GMU / Drift møde torsdag den 30.10.2014 

 
Tilstede: Michael J., Michael K. og Povl 
 

- Rensning af urintoiletterne og rørene: Kassow sætter det i gang nu med en 3 ugers varsel, så 
vi kan få det gjort inden december.  

- ”Urin husene”, der beskytter rørene, hvor de kommer ud af husene og går ned i jorden, er i 
en sørgelig forfatning. Driften tjekker dem og ser, om de kan repareres eller skal skiftes.  

- Status på urinsystemet: Tank 1 og 5 virker – 2, 3 og 4 virker ikke / ej heller højdemålerne. 
Det er formentlig motorventilerne, der ikke vil åbne. Driften kontakter Espersen, der kan 
gribe fat i Povl, for at få fundet ud af, hvad der er problemet, og hvordan det løses. 

- Ladvogne, hvor er de?: I søndags var der kommet to tilbage til Genbrugsgården (men vi har 
4!). Tømreren har også lånt vogne. Beboerne må gerne låne dem, men de skal komme 
tilbage med dem næste gang Genbrugsgården åbner, så klunserne har dem i hele 
åbningstiden. 

- Graffiti på Høker 2: Den er blevet malet over, og Driften har ekstra maling stående. 
- Opfølgende møde om Høker 2: Næste møde i projektgruppen onsdag den 5.11. Povl 

kontakter Tins mhbp. dagsorden. 
- Plastcontainer i stedet for biocontainer: Agendacenteret laver et projekt med 5 boligers 

sortering i køkkenet. Derfor er der brug for et stativ til plastaflevering, da plast indgår i 
køkkensorteringen. Vi nedlægger den ene bio-container i trekanten, da der ikke er brug for 
den, og stiller i stedet et stativ til plast. 



- Olieudskiller på genbrugsgården er stoppet: Der har været en slamsuger for at ordne det. 
- Grønne tage /status: Arbejdet er mere omfattende end oprindelig tænkt, så tømreren er 

forsinket. Det betyder at kun 2/3 af tagene kan begrønnes i år, da begrønningen ikke kan ske 
i frostvejr. Begrønningen er aftalt til den 11.11. Der er forhandlet en ny serviceaftale for 
begrønningen, som kommer til at løbe frem til efteråret 2017. Michael J. laver en 
informationsskrivelse til beboerne med nye skure om, at der ikke må være andre planter, der 
vokser ind over begrønningen, og at der skal være udluftning i skurene for at undgå råd.  

- Affaldsplan: Michael K. finder tal på vores affaldsmængder. I lyset af den nye ordning kan 
Genbrugsgården også nytænkes; bl.a. kan der her være en ø. Bunden er ved at ruste væk i 
satellitvognen. Driften arbejder på en midlertidig løsning, der kan holde, frem til det nye 
affaldssystem er klar. Til den tid skal Driften ikke længere køre skrald, men der vil være 
opgaver med renholdelse og afvask af øerne. Den umiddelbare tidsplan går på, at 
beboermødet beslutter ordning i efteråret 2015, og det nye affaldssystem tages i brug i 
foråret 2016.  

- 1-skyl / 2-skyls toiletter: Selv om vi alle har 2-skylstoiletter, så er der tilsyneladende ikke 
monteret 2-skyls-indmad i alle toiletter?! Hvis Driften opdager 2-skyls-toiletter uden 2-skyl, 
så skal indmaden skiftes. Hvis det viser sig at være mange, med store økonomiske 
konsekvenser, så tager vi det op igen for at finde en løsning. 

- EL-forbrug 1 rums: Forbruget er stabiliseret, men på et højt niveau. GMU deler en seddel 
rundt, som Driften også kan dele ud til 1-rums-ny-indflyttere. 

- Tårnet: Fem Friske Fyre har meldt sig til at drage til Stenlille tirsdag den 4.11. og hjælpe 
smeden med at samle alle stumperne til de to dele, som Tårnet kommer til at bestå af, inden 
det skal samles på stedet (på fundamentet) – så noget tyder på, at indvielsen af det længe 
ventede Tårn nærmer sig :o) 

 
Referat Povl 

 
 


