
Referat fra GMU-møde den 1.6.2021

Tilstede: Jens, Henrik og Povl (ref)

Afbud: Sif

Tjek af affaldsøer

- Henrik og Povl har været på ”løfte låg tur” 4 gange til affaldsøerne. Generelt ser det rigtig

fornuftigt ud. Sorteringen er god. Langt de fleste beholder fik Grønt. Nogle stykker fik Gul,

og kun en enkelte var Røde, hvilket betyder, at der er for meget fejlsortering i den.

- Af og til lå der storskrald ved øerne.

- Pap blev tømt lige som beholderne var fulde.

- Plast var der rundt regnet ¾ fulde den 31.5. Så må vi se, hvor fulde de er, når de bliver tømt.

Det er plasten, der typisk er mest kritisk, og måske skal de tømmes oftere.

- Der var ikke lugtgener, og først ved sidste tjek den 31.5., var der begyndt at komme fluer

ved tre af beholderne.

- Generelt trænger beholderne til sæbevand og en blød børste. Der mangler nogle få skilte,

der er løse og manglende skruer og bolte, knækket låg og et sted underminering af fliser foran

beholderne.

- Da vi i sin tid gik fra minicontainere til nedgravede, blev det aftalt, at noget af den sparede

tid, skulle bruges på at holde affaldsøerne.

- Vi foreslår Danny er rundtur, for at vise vores observationer og få forventningsafstemt.

- Når vi har konklusionen på tømningsfrekvensen på plast, kan vi formidle resultatet i HP og

Net.

Brugergruppemøde

- Der er møde på torsdag den 3.6. hvor de nye affaldsplan med de nye fraktioner skal

behandles.



Lammelauget

- Der er kun 3 tilmeldte på nuværende tidspunkt. Heraf er den ene familie fra Galgebakken.

Vi synes, det er helt i orden at GB er med i lauget. Har spurgt Afdelingsbestyrelsen, der også

er med på den.

- Der skal dog være 4 familier, for at lammelauget kan blive til noget.

Brændemur

- Fredag kl. 23 var der nogen i bil, der var ved at tage brænde fra muren. De måtte pænt

lægge det tilbage.

Verdensmål

- Det materiale, vi har, blev diskuteret. Vi samler op igen på næste møde, hvor Jens og Sif

måske også har fået skrevet på deres del.

Sommerfest

- Vi kan bidrage med Verdensmål, ringridning, madaffald/biogas og…… ?

- Tager vi op på næste møde.

Næste møde torsdag den 24. juni kl. 8.00

Ref. Povl


