Referatet fra GMU-møde den 8.1.2019:
Tilstede: Helene, Jens, Povl og Jesper under punkt om emhætte
Afbud: Sif
* Nytårskur:
- Jens har bestilt rundvisning og spisning.
* 17 Verdensmål:
- På næste møde snakker vi mere tekstnært om oplægget, for at få udarbejdet vores grundlag for
at arbejde videre med de 17 VM.
- Grundlaget skal både være den store fortælling, og så skal det være meget konkret
Hyldespjæld, så man kan se, hvad det kommer os ved, og hvad vi kan bruge de 17 VM til.
- UAU har også de 17 VM på deres næste møde.
- Vi venter med at formidle noget om VM til vi har vores grundlag.
* Det nye glatførebekæmpelsesmiddel:
- Det har kun været i anvendelse i mindre skala. Umiddelbart fungerer det fint, men det er for
tidligt at konkludere endeligt.
- Det kan godt bruges sammen med grusning.
* Emhætter:
- Vi har fået materiale fra Kaj. Han anbefaler en emhætte i dårlig energiklasse, som er 3 gange så
dyr, som den vi bruger nu. Vi må se, om der kan findes en bedre, men det er en balance mellem
sug, højde over komfur, økonomi, energiklasse og ikke mindst støj.
- Der er umiddelbart 4 situationer, der skal håndteres, og til dem anbefaler vi:
1. Ved køkkenudskiftning anbefaler vi, at der opsættes en god indbygningsemhætte.
2. Ved udskiftning her og nu anbefaler vi, at driften går op i niveau af standard og monterer en
bedre underbygningsemhætte.
3. Generelt ønsker vi at gå over til indbygningsemhætter. De kræver ombygning af rummet over
emhætten, og da emhætten og ombygningen koster en del mere, end der er afsat, skal det i
Afdelingsbestyrelsen og formentlig i budgettet / på beboermødet. Jesper får lavet en
prøveopsætning i en bolig, så vi kan se, hvad der skal til og hvad det koster.
4. Hvis en beboer ønsker en bestemt og bedre indbygningsemhætte, skal det gøres muligt via
råderetten.
- Jesper også prøver at få opsat en bedre underbygningsemhætte, hos ham der venter på en ny
emhætte.

- Så vidt muligt skal der ikke skiftes emhætter, før det er afgjort og besluttet hvilken vi skal gå
over til, (vi skal altså ikke bare sætte en masse underbygningsemhætter op, for derefter at
beslutte, at nu skal vi i øvrigt gå over til indbygningsemhætter).
* Andet:
- Sif er ikke med på mailen, mens hun er ude at rejse.
- Jens og Povl har været til møde om fælles materialegård og drift med Galgebakken. GMU er
noget lunkne på samarbejdet. Der er indkaldt til et nyt møde den 7.2.
- De nye urintoiletter giver lidt mere vand i opsamlingstankene. Der er også et problem med
overgangen fra det bløde rør i toilettet til det faste rør i gulvet. Motorventilen til Tank 2 er gået i
stykker. Der er bestilt elektriker.
Ref. Povl

