Referat fra GMU-møde den 12.10.2018

Tilstede: Jens, Sif, Helene og Povl (ref.)

* Jens blev valgt som vores repræsentant i UAU.

* Grønne skurtage
- Grønne skurtage var til debat på Beboermødet.
- Et tidligere beboermøder har enstemmigt vedtaget grønne tage, og et andet har med seks
stemmers flertal besluttet, at vi hellere vil have grønne tage end lukkede skure, som AB foreslog
den gang. Vi anbefaler AB, at grønne tage kommer med i indstillingen til beboermødet i foråret.
- Vi har en side om Grønne Tage et eller andet sted, vi skal have fundet frem...
- UAU planlægger en ekskursion til en grøn-tag-plante-producent (Per Malmos). Vi vil gerne
med.

* Emhætter
- Der har været diskuteret emhætter på Facebook. De har dårlig energiklasse og larmer.
- Vi forstår ikke, hvorfor der sættes emhætter op med dårlig energiklasse (også selvom pærerne
skiftes til led).
- Vi skal have elforbrug, støj, sugeevne og økonomi til at gå op i en højere enhed.
- Jesper er i gang med at undersøge sagen og taler med leverandøren (der dog lige nu er
indlagt). Han vender tilbage inden vores næste møde.

* Høker 2
- Driften er nu i gang med at ordne taget, sammen med en ny taglægger.

* Fyldningsgrader
- Helene har været rundt for at tjekke fyldningsgrader i affaldsbeholderne, for at vi kan optimere
tømningerne.
- Vognmanden tømmer tilsyneladende ikke efter den aftalte tidsplan, hvilket gør det lidt svært.
- Der er kommet nye fuldmeldere, da de første ikke var gode nok.
- Helene fortsætter tjekkene.

* Beboergrupper
- Vi vil prøve at etablere grupper med interesserede beboere om konkrete udfordringer /
opgaver / problemstillinger, for at inddrage flere vinkler og kompetencer, og formidle på nye
måder.

* FV renovering
- Sif har lavet en henvendelse til Varmeværket om renoveringen i Høker/Skipper. Hun sender
den rundt.

* Næste møde
- Onsdag den 31.10. kl. 8-10.
- Dagsorden: 17 Verdensmål. Beboergrupper. Emhætter. Handleplan 2019.

Ref. Povl

