
 
 

 
       

 

Referat fra GMU møde onsdag den 1. juli 2020 

  

Tilstede: Sif, Jens og Povl (ref.) 

  

- En beboer har henvendt sig om lugtgener fra de nedgravede i Tingstræderne. Vi har prøvet 

at spraye med sprit og æteriske olie. Men Driften skal bestille den årlige vask af rest og bio 

nu, og de skal have det ind i årsplanen, så de bliver vasket den 1.6. hvert år. 

- Der er gentagne problemer med tømning af de nedgravede så især pap (og plast) vokser ud 

over sine bredder. Driften har bestilt dobbelt pap-tømning. Det koster 21.000 årligt. Det er vi 

med på, under forudsætning af, at problemet ikke kun opstår, fordi skraldemanden ikke 

tømmer som han skal, men fordi vi rent faktisk har mere pap, end der bliver tømt nu. 

- Fokusgruppen arbejder med ideer til Materiale- og Genbrugsgård. Driftens garager mm 

flytter over i autoklubben, genbrugsgården udvides og der laves fælles værksted. 

- John i Åle vil gerne udlevere grønne poser. Det må han gerne, så nu er det sådan, at Driften 

omdeler grønne poser to gange om året, og løber man tør, kan man selv hente på kontoret, på 

Genbrugsgården eller hos John. Når Driften har omdelt, og lagt på postkasserne, bedes de 3-4 

dage efter gå en tur mere, og fjerne de poser der ikke er taget ind. 

- Driften har mange kompostbeholdere på lager, som de gerne vil af med. Vi tænker bare, at 

vi skal have ca. 10 på lager, som også kan bruges til interesserede udenfor Hyldespjældet. 

Hvis der står nogen ubrugt i bagstræder, må Driften gerne fjerne dem efter aftale med 

beboerne. 

- Driften har en vandingsvogn, som har stået ubrugt i 6 år. Jesper bedes kontakte Jens, så de 

kan kigge på den, og finde en løsning. 



- Der er kommet kæde og skilt ved kompostgården. Det er rigtig godt. 

- Beboermødet valgte Povl til repræsentant i Brugergruppen og Henrik som suppleant. 

- Nyindflyttere. Ejendomskontoret og udvalget har fundet en løsning på udfordringen med 

GDPR. Sif holder snor i det indholdsmæssige i fht. AB. 

- Naturfredningsforeningens nationale affaldsindsamlingsdag er flyttet til lørdag den 19.9. Vi 

har tilmeldt os, men kan ikke den dag, så vi flytter til tirsdag den 15.9. kl. 18. Junglestien 

trænger til at blive klippet. 

- UAU arbejder med et projekt for dræning af boldbane og regnbed. 

- Beboermødet med valg og beretning er den 17.9. Samme dag har Klunserne møde. Det skal 

flyttes. Povl laver forslag til beretning til næste gang. 

- Næste møde: mandag den 24.8. kl. 8.00. 

  

Verdensmål (VM) og næste 5-års plan 

- Sif er i gang med at beskrive, hvad vi generelt i Hyldespjældet gør i forvejen i fht. 

Verdensmålene. Det tager vi på næste møde og anbefaler så alle andre at tage Verdensmålene 

til sig. 

- Nogen af Verdensmålene skal oversættes til vores virkelighed, for at vi kan identificere os 

med dem, og de kan give energi og inspiration. 

- Vi opgiver at opstille 5-års mål til fordel for at prioritere udvalgte Verdensmål. Dem tager 

vi så udgangspunkt i, i den kommende Handleplan. 

  

 Povl 

 


