
Referat fra GMU-mødet tirsdag den 21.2.: 

 
Tilstede: Sif, Helene, Jens og Povl (ref). 
 
- Kontrolsortering af den nedgravede restpose ved Genbrugsgården viste, at der var 7 % plast og 31 
% mad i restaffaldet. De andre fraktioner var der ikke rigtig noget af. Det vidner om, at vi er godt på 
vej, og at det er i forhold til plast og mad, der skal sættes ind for at få sorteret bedre. Helene og Povl 
arbejder videre med en kampagne, hvor vi udlover 50 Minimizer til de første 50, der vil lade os 
fotografere, hvor de har deres biospand stående i køkkenet. Der skal seddel rundt og på FB. 
- Biosedlen på beholderne skal fjernes nu. Vi opsætter en ny grøn seddel med et meget enkelt 
budskab: Kun grønne bioposer! Finder vi noget grønt folie, så kan vi markere beholderen med det.  
- Der har været manglende tømninger på det seneste, og deraf følgende fyldte beholdere. Folk er 
begyndt at sætte glas ved siden af. Driften har fat i Vestforbrændingen, og det der er sat ved siden 
af, skal fjernes, inden det bliver spredt eller smadret.  
- Der er sat dårlig-energiklasse-emhætter op. Driften har fundet en anden. Det kan komme på FB 
med et billede af den nye. Sif tager spørgsmålet om energiklasser af både emhætte og Køl/frys med 
til AB. 
- Der er udarbejdet forslag til nye P-pladser. Det skal på AB den 2.3. (hvos vi er inviteret) og på 
beboermødet senere i marts. Sif sender oplægget rundt. 
- Høker 2 slutrapport til Landsbyggefonden er ved at være klar. Kirsten og Povl er blevet bedt om 
kommentarer, som er leveret.  
- El-delebil-projekt har snakket med Albertslund Delebil, de er interesserede, men det er ikke 
nødvendigvis helt let. Planen er, at vi skal have 4 ladestandere (en på hver P-plads). Hver har de 
plads til opladning af to biler.  
- Grønt regnskab møde med AB og Mikkel / Bo-Vest afstedkom ikke nye handlinger, men det var 
også tal fra 2015, der var tilgængelige. Grønt Regnskab bør udvikles i forhold til, at energien bliver 
mere og mere CO2-neutral, at det bliver vigtigere at se på forbrugets / affaldets klimaeffekt, og så at 
få tallene til at passe med kommunen. Forbruget af fælles-el er ikke helt forståeligt.  
- Jens sætter noget på FB om det nye middel til vinterbekæmpelse, som Driften afprøver. 
- Povl har lavet en rundvisning for Iben. 
- UAU vil gerne være med til DN affaldsdag søndag den 2.4. Vi gør Junglestien klar. 
- Der har været møde i lysprojektet. Der skal udarbejdes 3 forslag til forskellige mulige projekter. 
De lægges på FB, og det er der, debatten så starter. 
- Der er kommet tilbud på grubning af fodboldbanen. Det skal videre til UAU. 
- Næste GMU møde mandag den 27.3. kl. 8.00 
 
Ref. Povl 
 


