
Referat fra GMU-møde den 3.3.2020. 
  
Tilstede: Jens, Sif og Povl 
Afbud: Helene 
  
- Skimmel beboermøde den 25.2. Det gik godt. Gode oplæg, debatter og indspark. 
Spændende at se hvad den nye rådgiver nu finder ud af i fht. den indeklimaanalyse, de skal 
starte med at lave, for at se hvordan tiltagene påvirker indeklimaet og hvad 
Lavtemperaturfjernvarmen kommer til at betyde. 
- Valg til Brugergruppen. Helene og Povl stiller op til at bytte plads tilbage igen, så Povl bliver 
repræsentant og Helene suppleant. 
- Vindstød. Vi har ikke fået noget fra BO-VEST-Mikkel endnu, men han har lovet at sende et 
svar på vores mail. Det kan muligvis bruges i HP. 
- Naturfredningsforeningens nationale affaldsindsamlingsdag er søndag den 26.4. GMU er 
på. Jens snakker med UAU på deres møde den 4.3. 
- Nyindflyttere. Ejendomskontoret og udvalget har fundet en løsning på udfordringen med 
GDPR. Sif holder snor i det indholdsmæssige i fht. AB. 
- El-ladestandere. Der kommer en ny orientering på Brugergruppemødet den 5.3. 
- Tårnet. Udvalget har sat arbejdet med at få rejst Tårnet i den nye udformning i værk. Lige 
nu afventer vi en ny myndighedsbehandling. 
- Der er løbende blevet lagt ved og jord på brændemuren. 
- Verdensmål (VM) og næste 5-års plan. 
* Vi skal ikke opdigte noget nyt, men beskrive det vi gør, og tænke det vi gør ind i VM’erne. 
Det er ikke mindst genanvendelse, forbrug, renoveringen og 10 % mere natur. 
* Vi opfordrer alle udvalg og AB til at se deres aktivitet i lyset af VM, så vi synliggør hvor 
bredt vi arbejder med VM i bebyggelsen som helhed. 
* Sif prøver at komme med et skellet / forslag til næste møde om, hvordan vi kan tænke og 
skrue den kommende 5-års plan sammen. 
- Næste møde torsdag den 16.4. kl. 8.00. 
  
:o) Povl 
 


