Referat fra dagens GMU-møde den 10.8.2021
Til stede: Henrik, Sif, Jens og Povl (ref)
- Der er beboermøde med GMU-valg den 20.9., og det betyder deadline på Hyldetryk i fht.
beretning og handleplan den 1.9. Povl laver forslag til beretning og Handleplan, der dels tager
udgangspunkt i (processen til) omstillingen til verdensmålbebyggelse, og dels de konkrete
handlinger vi foreslår i 2022. Vi har tidligere budt ind med at starte verdensmål-processen på
en Frivillighedsdag, men tænker nu, at vi i stedet vil have snakken ud i de enkelte udvalg,
hvor Signe fra Verdensmål Centeret bliver bedt om at være tovholder på seancer i de enkelte
udvalg: GMU, Cafe, UAU, Kluns og AB – startende med GMU.
- Vi skal have lavet et bud på, hvad en Verdensmål Bebyggelse er, og hvad vi gør som
Verdensmål Bebyggelse. Det er bl.a. noget med at tænke indsatser på tværs og ikke i siloer.
Formålet er at skabe inspiration, mening og frivillighed, det skal ikke være en sur ekstra
opgave.
- Henrik og Povls afrapportering om at Løfte låg er sendt rundt. Det er super godt, at Driften
er begyndt at vaske omkring nedkasthullerne.
- Byggesagsfolkene kigger på flytning af Genbrugsgården til boldburet, mens
Materialegården renoveres. Vi har ikke fået nyt om sagen siden sidst.
- Til sommerfesten blev vores ide om en affaldsbod skiftet ud med en insekthotelbod, som vi
så står for i stedet.
- UAU har haft møde med GB om elefanttrappen. En løsning med at fjerne svellerne, placere
store sten og skabe en vild eng er i proces. Pris kr. 123.000. Det skal nok blive flot.
- UAU er ikke tilfredse med HRH. Der er UAU møde senere den 10.8.
- Det er urealistisk, at vi holder junglestien ryddet hele vejen rundt. Vi prioriterer mod nord
og øst, som er de mest brugte.
- Sif har fået Nyindflyttermaterialet. De får udleveret noget om SMS service, vaskeri,
husorden, oversigtskort og ”vigtig information til nye beboere”, der omfatter: Godt
Indeklima, Vagtordning, Udluftningsvejledning, husdyr, Cafe, Råderet, standard vedligehold,
økonomisk rådgivning, Praktik omkring mangelliste og Sorteringsvejledning. Vi er usikre på,
om de også får en Grøn spand med poser, og så bør de have noget om Genbrugsgården, og
hvor man skal aflevere affaldet / genbrugsfraktionerne.
- Næste møde den 22., 23. eller 24.9. Sif melder tilbage hvilken dag vi kan lande på.
Povl

