
Referat fra GMU-møde fredag den 13.12.2019 
  
Tilstede: Jens, Sif og Povl 
Afbud: Helene 
  
Mødet var det første efter valget på beboermødet, så vi tog det lidt fra oven / Handleplanen 
for at prioritere årets indsats. 
  
- Vi må forudse, at meget i det kommende år, kommer til at handle om Helhedsplanen, da 
det er i 2020, der kommer ny rådgiver på, at der skal etableres beboergrupper om forskellige 
løsninger, Mockup, Energiprojekt og i det hele taget laves udbudsmateriale. 
- Fra det nye år starter det nye fælleskommunale selskab at indsamle affald. Det glæder vi 
os til og håber, de er bedre end dem, der gør det nu. På det seneste har der igen igen været 
problemer med især at få tømt pap til tiden. 
- Affaldstaksten stiger i 2020. Det skyldes først og fremmest stigende 
behandlingsomkostninger. En lille del af stigningen er det nye selskabs 
etableringsomkostninger. 
- Der er ikke de store besparelser at hente på at optimere tømningerne, og nu er det også 
vigtigere, at vi kan stole på, at der bliver tømt til tiden. Det kan også betyde noget for lugt. 
- Driften har uddelt grønne poser. Vi har aftalt, at det gør de hvert halve år. Vi vil gerne have 
en seddel med, når det sker. Povl laver et opslag på FB. 
- Povl laver opslag og sætter sedler op om Nytårskluns den 1.1. kl. 14-15. 
- Klunserne holder møde den 14.1. Efter mødet kan vi så snakke om, hvad der skal gøres i 
fht. genbrugsgården. 
- Naturfredningsforeningens nationale affaldsindsamlingsdag er søndag den 26.4. (Dagen 
efter Grøn Dag) 
- De 17 Verdensmål: Vi skal ikke partout opfinde noget nyt, men tale det vi laver ind i 
Verdensmålene, eks. Helhedsplanen og 10 % mere natur. Når vi til næste år skal lave nye 
5-års mål og Handleplan, så skal de tænkes i fht. Verdensmålene. 
- Nyindflyttere: Vores interesse er især at nye bliver introduceret til affaldssorteringen, 
Genbrugsgården og får grønne poser og spand. Sif undersøger om der er forhold omkring 
persondataloven, der gør, at udvalget ikke kan få adresserne (ikke navnene) på 
nyindflyttere. 
- El-ladestandere: Vi følger arbejdet i det kommunale udvalg, hvor der nu skal etableres 
standere i 3 boligområder, som vi andre kan lære af. 
- Ny belysning hænger sammen med Helhedsplanen, i det vi håber, at lavvande i 
kommunens kasse ikke betyder, at vi bliver skudt til senere. 
- Tårnet: Der er ved at være enighed om Tårnet, så det ikke bliver malet / galvaniseret, men 
der er stadig lidt udeståender. 
- Vi ved ikke hvornår Helene er på banen igen, men håber det bedste. 
- Næste GMU-møde onsdag den 22.1. 2020 kl. 8.00 
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