
Referat fra GMU-møde den 14.6.2016 
 
Til stede. Sif, Helene, Jens og Povl 
 
- Vi foreslår, at Hyldespjældet tilmelder sig kampagnen ”Giftfrie haver”, som Praktisk Økologi og 
Naturfredningsforeningen står for. Jens vender det med UAU over mailen. Det handler om 
fællesarealerne, og så kan vi altid opfordre folk til også at tilmelde deres egen private have. Da 
fællesarealerne allerede plejes økologisk, betyder det ingen ændringer, men det giver opbakning og 
et signal til, at vi vil og opfordrer til at passe på vores grundvand. 
- Vi skal overveje tømningsfrekvenser af kompostgården, så vi undgår nedsivning af kvælstof. Jens 
kigger på det og laver en vurdering. 
- Elsparerådene redigerer Povl og sætter i HP. 
 
Og så stod den ellers på affald: 
 
* Etablering og udbud: 
- Den kommunale godkendelse / byggetilladelse er så godt som klar. 
- Det har været nødvendigt at rykke lidt rundt hist og her. Genbrugsgården var en særlig udfordring. 
Den eksisterende skurvogn er nødt til at blive skrottet for at vi kan få plads, og så må klunserne få 
en mindre – og nyere. Det er de næppe kede af….   
- Udbudsmaterialet er lavet. Vi undrer os over de tre firmaer, der er indbudt til at byde på opgaven. 
De er meget forskellige, for os ukendte og hvilke erfaringer har de med nedgravede 
affaldsbeholdere..?! Og så står stolperne ved Genbrugsgården til at skulle være i trykimprægneret 
træ - det skal de ikke..!  
- Der skal være et minimum af graveaktivitet omkring den 27.8. 
 
* Indendørs sortering: 
- Vi har Agenda Centerets demo-skabe til jubilæet den 27.8., hvor vi udstiller og bemander dem på 
torvet. Den 28.7. kan de beses på genbrugsgården, og tirsdag den 30.8. i Cafeen kl. 17-19 (Jens og 
Helene), og torsdag den 1.9. kl. 17-19 (Sif of Povl).  
- Helene sørger for, at der er en folder til uddeling i den forbindelse. 
 
* Sortering og nye øer 
- Vi deler biospandene ud og stemmer i den forbindelse dørklokker og fortæller om den nye 
sortering. Affaldsambassadørerne inviteres med. 
- Vi skal bruge alle medier i fht. at fortælle om sortering, og vi skal supplere det kommunale 
materiale, der kommer. Sorteringsinformationen kører for alvor, når vi er færdige med at præsentere 
indendørs-skabene. 
- Tre (Peter, Helene og Povl) har meldt sig som affaldsambassadør til en af de nye øer. Vi skal have 
flere på banen. (Hvem af klunserne vil være med? – giv besked til Povl!) 
 
- Hyldeposten: Affald, El-spare-råd, brug ikke gift i haven… 
 
- Næste møde mandag den 15.8. kl. 8.00. Der skal vi snakke tidsplan, information til beboerne, 
koordinere med kommunens materialer og…. 
 
Ref. Povl 

 


