Referat af møde mellem GMU og Driften 1. november 2017
I dag havde Helene og Povl fra GMU og Jesper fra driften møde. Det kom der det her ud af:
- Driften registrerer dagligt, hvor meget der er i hver enkelt beholder og fører logbog over det.
Jesper vil finde ud af at opstille det på en let aflæselig måde. Det er vigtig materiale at have, så vi
kan bevare overblikket, så vi er sikre på, at beholderne rent faktisk bliver tømt, og at vi kan få
udnyttet beholdernes kapacitet optimalt, inden de bliver tømt.
- Der er ikke meget madaffald i beholderne efter en uge, derfor prøver vi at gå over til 14-dages
tømning. (Helene)
- De remme der bærer bundkaret i madaffaldsbeholderen er slidt / beskadiget allerede. Vi skal have
fat i Joca, da det ikke kan være rigtigt (Helene)
- Jesper har også stoppet en, der smed rest i mad, da vedkommende troede, at madaffald skal forstås
som ”skraldeposen”.
- Umiddelbart ser sorteringen i de seks genbrugsfraktioner fornuftig ud, men omvendt er der fortsat
en del i rest, der kan komme i fraktionerne.
- Der er problemer med at få metal, plast og pap sækkene til at udvide sig, så de kan fyldes helt. Vi
skal have fat i Joca (Helene) og driften eksperimenterer med en ”skubbe-ned-stang”.
- Lys til øen i Suder er bestilt. Store Torv skal også have lys. Harry Potter skal tjekkes om den
virker. Urintrekanten skal dæmpes.
- Vi planlægger uddeling af bioposer den 1.2.17. Den 1.6.17. Den 1.10.17. Den 1.5.18. Den 1.10.18
og derefter hver den 1.5. og 1.10. Endvidere kan man få ekstra poser på Genbrugsgården og på
kontoret.
- Driften sikrer sig, at vi får tømt fornuftigt omkring jul og nytår.
- Der har været en henvendelse om, at skraldebilen har tømt inde i bebyggelsen lige i
skolebørnenes-myldretid. Det er ikke så heldigt. Driften prøver at få skraldemændene til at styre
uden om tidsrummet 7.30 – 8.30.
- Paphullet skal gøres større. Joca rykkes (Helene)
- Driften fjerner låge-låse-armene ved Genbrugsgården, og prøver at file på dem ved Åleslippen, for
at få dem til at glide lettere.
- Driften snakker med Poul Anker om, hvordan belægningen i givet fald kan hæves ved
Genbrugsgården.
- På et tidspunkt, kan vi overveje at opsætte nye opslagstavler ved øerne, da alle nu kommer her
forbi.
- De nu ledige pladser, hvor de gamle affaldsøer stod, tænker GMU ikke at forholde sig yderligere
til.
- Kontoret har fået sorteringsvejledninger på tyrkisk og engelsk. De kommer også til at ligge på
Genbrugsgården, så klunserne kan udlevere dem (også den danske) (Povl)
- Hyldespjældets affaldssorteringsvejledning til nyindflyttere (mm) skal revideres (Helene)
- Nye bør også have kommunens affaldsguide, og de skal have en nye grøn madspand (Helene)
- Gitte, Jesper og Helene har møde om affaldssorteringen i Cafeen onsdag.
- Hvis der kommer en melding fra skraldemanden om, at der er et problem med parkerede biler
foran øerne, så de ikke kan tømmes, så reagerer vi på det.
- Driften snakker med tømreren om hylde eller skab til et-rums.
- Driften registrerer, om beholderlågene skal vaskes, og løber som udgangspunkt rest og mad over
med en våd klud hver 14 dag. Resten hvert halve år / efter behov.
- Går det helt galt med en fraktion en sen fredag, må vi ty til at opstille en minicontainer.
- GMU slår et stativ til køkkenskabet op på Facebook, og modtager bestillinger (Povl)

- Lastbilen vejer de enkelte fraktioner, og vi skal have tallene (Povl)
- Driften arbejder på, at få udskiftet vores urinsorterende toiletter.
- Indstilling til bestyrelsen om dræning af boldbanen blev vendt.
Med venlig hilsen
Povl

