
Referat fra GMU-møde den 24. juni 2021

Til stede: Henrik, Sif, Jens og Povl (ref)

- Beboermødet

Fire ting vedrørte os direkte. Solceller til elbiler, blev sendt med i den videre proces til

inspiration. Honningbier, blev nedstemt til fordel for, at vi hellere vil have vilde bier. Lys i

Tårnet, blev stemt ned på nuværende tidspunkt. Brugergruppen, Henrik og Povl blev

genvalgt.

- Løfte låg + tur med Danny

Henrik og Povl har været rundt 5 gange for at løfte låg i affaldsøerne. Generelt ser det

godt ud, med enkelte skønhedsfejl. Når der kommer tid, kommer der sikkert en opsamling

fra undersøgelsen. Senest var Danny med, for at se alle de ”skavanker” øerne her

(manglende bolte, løse låg, manglende rengøring mv.).

- Vask af de nedgravede skal sættes i værk.

- Uddeling af grønne poser skal kun ske 2 gange årligt. Det vil passe fint.

- Sommerfest

Der er cykelringridning. Vi kan noget med junglestien, Verdensmålene og udfordre

Galgebakken i Tårnmesterskaberne. Signe fra Verdensmål Centeret inviteres til at have en

affaldsbod i nogle timer.

- Biodiversitets-start pakke fra VA. Jens og Povl har møde med AB om udfyldelse af

skema.

- Flis til kommune-Jakob til Hyldemarken.

Aftales endeligt mellem Driften og Jacob.

- Genbrugsgården.

Der bliver brug for et Klunsermøde til efteråret. Det kunne også være godt med en

klunsertur. Der har været udfordringer med Farlig-affald-minicontainer, og der har været

en længere proces med kommune og Vestforbrænding om (hård) plast komprimator. Som

det ser ud nu, flyttes Genbrugsgården til boldburet, når renoveringen af materialegården

starter.



- Nye fraktioner / kommunens affaldsplan: Vi har ikke umiddelbart så meget i klemme. Vi

skal bare komme kartonner (mælk mv.) i plast.

- Lammelaug med Galgebakken

Det bliver ikke til noget i år. Nogen skal jo gøre det, og vi var for sent ude, da vi først fik

samlet et laug.

- Verdensmål.

Jens rundsender det han har. Sif kigger på sit hen over sommeren. Vi satser på, at være klar

med noget om Verdensmålene til beboermødet i september med forslag til Verdensmål

bebyggelse og Verdensmål Handleplan.

- UAU indplanter blomster i græsset ved Harry og kælkebakken.

- Povl viser Freja, Enggård og borgmesteren rundt i Hyldespjældet for at snakke

fællesskaber i fbm. fængselsbyggeriet.

- Næste møde: Tirsdag den 10.8. kl. 7.45


