
Referat fra GMU møde den 5.11.2020. 
Tilstede: Sif, Jens, Henrik og Povl (ref.) 
  
1. Opsamling på den aflyste Frivillighedsdag – hvad gør vi, så arbejdet med 
Verdensmålene ikke stopper? 
- Da Frivillighedsdagen blev aflyst, opfordrer vi i stedet de enkelte gruppe til selv at tage 
snakken om gruppen og Verdensmålene.  
- Snakken i grupperne kan forstås som et ”mikro fremtidsværksted”, hvor tankerne får lov at 
flyve, bliver grebet og lander igen. 
- Til at styre snakkene inviterer vi Signe fra Agenda Centeret. 
- Grupperne kan være AB, Cafe styregruppen, UAU, Klunser, Tøjbyt, Byggeudvalg, GMU… 
- Vi oversætterne Verdensmålene til Hyldespjælsk, og spiller ud med et primært Verdensmål 
til hver af grupperne, og foreslår det kombineret med et eller flere andre, så vi lægger op til 
en synergieffekt. 
- En oversættelse kan f.eks. være noget ala Mål 4 Kvalitetsuddannelser => Indsigt, 
Handlekompetence og deltagelse. 
- Sif arbejder videre på vores oplæg til grupperne. Det er også et værktøj til processen - f.eks. 
med opstilling af Hverdagsmål og dagbog. 
- Oplægget sender vi til grupperne i december. 
- Grupperne opfordres til at diskutere det, med Signes hjælp, i januar – februar. 
- Efterfølgende (når det igen bliver tilladt) mødes alle grupper til en fælles snak 
(Frivillighedsdag). 
  
2. Algefjerner  
- Driften har spurgt om vores holdning til algefjerner, og om et konkret produkt. 
- Hvis der skal bruges algefjerner (der indeholder stoffer fra pelargonie), så er produktet fra 
Ecostyle ok, men det er vigtigt, at det bliver brugt med omtanke. Dvs. ikke mere med højest 
nødvendigt og ikke spilde. 
- Hvis og når vi bliver klogere en gang i fremtiden, så tager vi den derfra. 
  
3. Andet 
- Helhedsplan: Byggeriet bliver en udfordring for at skabe 10 % mere natur i Hyldespjældet. 
Mange haver og fællesarealer vil blive ”kørt over”. Derfor skal der afsættes midler til en ny 
start, hvor de grønne områder gentænkes i lyset af at skabe mere biodiversitet. Det kan være 
gavnligt at besøge andre bebyggelser, der har været igennem en helhedsplan. Arbejdet ligger 
i UAU. 
  
- Næste GMU-møde: Torsdag den 26.11. kl. 8.00 
  
Ref. Povl 
  
 


