
Referat fra GMU-møde den 1.10.2020: 
  
Tilstede: Henrik, Jens, Sif og Povl (ref) 
  
- Beboermødet: 

Henrik blev valgt som nyt medlem af GMU - velkommen . Der var en god snak på 
beboermødet og opbakning til og potentiale for, at vi tager fat i bedre udsortering af 
madaffald, som vi ikke er gode til i sammenligning med andre boligområder med 
nedgravede. Vi vil gerne lave en kampagne om det sammen med Agenda Centeret. 
  
- Genbrugsgården: 
Der er indkøbt en stor og en lille trækvogn samt to kærrer. 
  
- Urintoiletterne: 
Rørene er ved at få deres 3-årige rensning. 
Der er stadig plads til produktudvikling på toiletterne. Ofte må man skylle to gange ved stort. 
Måske kan det afhjælpes ved at få stillet på skyllet. 
  
- Aflæsning af vand- og varmemåler: 
Vejledning udleveret så vi selv kan prøve det af. 
  
- Affaldsindsamlingsdag på Junglestien: 
Selvom vi samlede affald en tirsdag kl. 18. kom der 9 (5 voksne og 4 børn). Det gik fint og vi 
nåede to sider (mod Galgebakken og Kærmosevej).  
  
- Frivillighedsdagen lørdag den 14.11.: 
Det er os, der skal organisere den. 
Sif er startet på en indledning / registrering af status på Hyldespjældet og Verdensmålene. 
Vi vil gerne gøre Hyldespjældet til en ”Verdensmål bebyggelse”. Det kræver, at vi kan sige 
hvorfor og sandsynliggøre, at vi får noget nyt, mere, ekstra ud af det. 
Verdensmålene handler ikke bare om de enkelte mål, men om at tænke på tværs og 
sammenhængende om målene. Endvidere handler de om at tænke i partnerskaber / 
samarbejder. Det gælder alt sammen både interne i Hyldespjældet og med eksterne parter. 
Til Frivillighedsdagen opfordrer vi de fire ”store udvalg” (Afdelingsbestyrelsen, 
Cafestyregruppen, UAU og os selv i GMU), at forberede et oplæg på maks 5 minutter om 
udvalget og Verdensmålene. Hvad er deres status? Hvad gør de allerede? Og hvordan går de 
på tværs af målene? 
* Afdelingsbestyrelsen skal tage afsæt i mål 11 – Bæredygtige lokalsamfund (de kan f.eks. 
tage udgangspunkt i overskriften ”Hyldespjældet er mere end bare et sted at bo” med 
konkrete vinkler som sammenhængskraft, administration, økonomi og helhedsplan). 
* Cafestyregruppen skal tage afsæt i mål 3 – Sundhed og Trivsel. 
* UAU skal tage afsæt i mål 15 – Livet på land. 



* GMU tager udgangspunkt i mål 13 – Klima. 
Efter hvert oplæg skal der være en brainstorm, med ideer til hvordan målene kan udvikles og 
realiseres ved at arbejde endnu mere tværgående. 
Tidsplan: (1) Sif arbejder videre på oplægget og leverer et oplæg mandag den 12.10. (2) 
GMU kigger på der og afklarer det så vidt muligt over mailen. (3.) Udvalgene og alle 
inviterede får materialet i uge 42 eller 43. 
  
- Udsat til næste møde: 
* Status på Fokusgrupper og Helhedsplan. 
* Handleplanen. 
  
- Næste møde: 
Fredag den 30.10. kl. 8.00 
  
 Med venlig hilsen 
 Povl Markussen 
 


