Kære alle
Her referat fra GMU-møde i dag den 2.2.
Til stede: Helene, Sif, Jens og Povl
Ny affaldsordning
- Kommunen udsender (forhåbentlig) i denne uge den lovede ”informationspakke”. Snart skal de
også have oplyst placering af øer, beholderkapacitet og tømningsfrekvens. Vi kigger på brevet, når
det kommer, og Sif forhører sig i AB (+Driften) om den videre procedure (hvem gør hvad; os,
Driften, BO-Vest?).
- Der er indkaldt til Klunsermøde den 25.2. Det er vigtigt, at Klunserne klædes godt på om den nye
affaldsordning, da de kommer til at besvare spørgsmål og vejlede folk, der kommer på
Genbrugsgården (mm). / Helene og Povl
- Jens kommer på klunser-mail-listen.
Vandsparekonkurrencen
- Den er slut, og det er gået rigtig godt. Deltagerne fik et meget lavt gennemsnitsforbrug (55
deromkring).
- Der kommer en sidste artikel i næste nummer af Hyldeposten, og der er sendt en artikel til AP (der
har været på deres hjemmeside).
Elsparekampagne
- Efter vandsparekampagnen har Signe fra Agenda Centeret netop opstartet en elsparekampagne.
Hun har fundet 7 (flerrums) deltagere.
- Årsaflæsningerne for 1-rumsene får vi af Jesper, og så kigger vi på dem og ser, hvad vi skal gøre i
fht. 1-rumsene.
- Som en opfølgning på de erfaringer vi får af kampagnen, laver vi ”5 rammende el-sparetommelfingerregler”, som kan bruges overfor 1-rumsene (og alle andre).
DN’s nationale affalds-indsamlings-dag den 17.4.
- Vi ordner Junglestien den dag. Og hvis det kommer over os, kan den godt bruge en motorsav og et
ørnenæb inden, da vintervejret også der har sat sig spor / Povl
- Vi tilmelder aktiviteten til DN’s indsamling / Povl
- Måske vil UAU være medarrangør!? / Jens
- Til 40 års jubilæet kan vi eventuelt ”forære” Hyldespjældet færdiggørelsen af Junglestien, så man
kan gå hele vejen rundt… Jens / Povl
Alternativ til Salt
- Victoria har gjort opmærksom på et nyt vinter-bekæmpelses-produkt. Vi undersøger det / Jens
Nytårs-fyrværkeri-kluns
- 65,5 poser blev afleveret.
VA’s nye målsætningsprogram
- Sif og Povl deltog på konferencen i januar. Affald / sortering kommer ret sikkert med i
Målsætningsprogrammet.
- Vi snakkede bl.a. om også at få mere natur i boligområderne med i programmet.

- Nu skal der så være en proces frem til generalforsamlingen. Povl deltager i arbejdsgruppen om
målsætningsprogrammet.
Hyldeposten
- Vi sætter kortet over, hvor de nedgravede beholdere bliver placeret, i næste nummer, og kan også
skrive noget om, at det nye system får konsekvenser for genbrugsgården, som vi kender den i dag /
Povl
- Afsluttende artikel om Vandsparekampagnen / Signe
Solceller
- Hans Kurt, Åleslippen har stillet forslag om mulighed for at opsætte solceller. Det skal i givet fald
ske over råderetten, hvorfor det skal i råderetskataloget.
- Overfor helhedsplanen rejser vi spørgsmålet, om der kan etableres beslag, så man relativt let, kan
opsætte solceller.
- Povl tager en snak med Jesper og Hans Kurt.
- Beboermødet har tidligere bevilliget kr. 20.000 til udvikling af et koncept for opsætning af
solceller. Pengene skal evt. genbevilliges af beboermødet.
Næste møde
- Torsdag den 31. marts.
Ref. Povl

