
Referat fra GMU-møde den 27. marts 2015 

  

Tilstede: Janne, Sif, Helene og Povl 

  

1. Beboermødet 

Der var to sager vedr. os fra beboermødet. Dels forslaget om LED-belysning, som Sif følger op på 

med drift og kommune. Og dels P-pladserne hvor der blev afsat kr. 50.000 til at få det ordentlig 

undersøgt. AB har bolden. 

  

2. Ny affaldsordning 

- Helenes økonominotat blev gennemgået. Der er usikkerheder i priserne, da det hele først skal 

sendes i EU-udbud, men rundt regnet er der driftsøkonomisk ikke den store forskel på, om vi 

vælger 10 ø’er eller 7-8 nedgravede. Anlægsudgifterne er større ved nedgravede (selvfølgelig). 

- Det er forudsat i begge scenarier, at kommunen overtager tømningen af alle fraktioner (som de i 

dag gør med papir og glas). Derfor skal vi have et bud fra driften om, der er opgaver, de kan 

overtage fra håndværkere. 

- Hvis det bliver nødvendigt kan tømningsfrekvensen justeres. 

- Vi skal undersøge, om vi kan bruge egne midler til etablering, eller om det skal lånefinansieres 

(Sif). 

- Vi har tidligere fået en tilkendegivelse fra beboermødet om nedgravede beholdere. Det er derfor 

det, vi satser på, men vi udarbejder også et alternativ med øer, hvor nogen af de nuværende skal 

nedlægges og andre gøres større. Søndag den 12.4. kl. 10. går vi rundt og ser på alle øer, for at 

kunne lave materiale og forslag til beboermødet.  

- Da der er pres på P-pladserne, skal vi overveje alle muligheder; inkl. mulige placeringer inde i 

bebyggelsen. 

- På beboermødet den 11. maj er de store spørgsmål hvilken ordning vi vil have og placering. Vi 

prøver at komme med et beslutningsforslag – især i hft. hvilken ordning, da kommunen skal have 

besked. 

- Efter planen udsender vi Hyldetryk den 30.4., men datoen kan forrykkes, da der også er kommet 

et punkt på om legepladser. Sif finder ud af dato, og hvorvidt vi kan bruge det digitale demokrati. 

  

3. Interreg ansøgning om belysning 

- Vi godkendte, at vi er med i en kommunal m.fl. ansøgning om bedre udendørsbelysning. 

- I givet fald vil projektet få udarbejdet en masterplan for vores belysning og en udskiftning af A-

lamperne. 

- Forventet svar efter sommerferien. 

  

4. Byggeudvalget. 

- Landsbyggefonden har henvendt sig med en ny energipulje. Umiddelbart ser vi, at de 4 mest 

oplagte projekter er ventilation/varmegenindvinding, genindvinde spildevandsvarme, 

lavtemperatur fjernvarme og udebelysning. 

  

5. Møde om fugt og skimmel 

- Vi arrangerer mødet sammen med AB den 8.4. 

- Der skal bruges powerpoint (Jesper) og flipover. 



- Janne sørger for frugt og småkager og sådan. Povl dirigent. 

  

6. Domen 

- Den første vi havde kig på blev for dyr, så nu bestiller vi en billigere model.  

  
Ref. Povl 
 


