
Referat fra GMU-møde den 6.9.  
Tilstede. Jens, Sif, Helene og Povl (ref.). Til sidst kom Jesper også med. 
 
- Beboermødet aftenen før genvalgte alle (Jens, Helene og Povl. Sif er udpeget af AB). 
- De nye affaldsøer er godt på vej. Vi planlægger ud fra, at de når at blive færdige til den 1.10.  
- I 4 Række har Helene og Povl hjulpet med at omdele biospande og åbne nye øer. Det tager tid at 
komme rundt, så vi har brug for hjælp. Klunserne spørges. 
- Vi stemmer dørklokker og uddeler biospande mm. onsdag den 28.9 fra kl. 16.30 (man kan godt 
komme senere) og torsdag den 29.9. kl. 17. Slås op på Facebook. 
- Vi skal have en flyer med ud om, hvornår vi åbner øerne. Vi tager også indesorterings folderen 
med.   
- Vi åbner øer lørdag den 1.10. kl. 12 (4. stk.) og kl. 14 (3 stk.). Vi mødes kl. 11, da vi stemmer 
dørklokker om minder om åbningen 3 kvarter før. 
- Vi stiller op med juice, kiks, krus, rød snor og en lille sorterings-åbnings-tale. 
- Åben Ø skal på Facebook. Det skal ”katalog” til indesortering også. 
- Næste møde fredag den 28.10. kl. 8.00 (og det der skal ordnes inden, klarer vi på mail og over 
hækken). 
 
- Driften indkøber 50 skraldestativer til køkkenskabet, som folk kan købe - så det er let at få fat i, og 
man ikke skal i byggemarked eller lign. 
- Jesper tjekker med kommunen, at vi får leveret biospande, bioposer og sorteringsvejledninger. 
- Papindkastet i de nye øer er for lille og skal udvides. 
- Helene har besøgt tre 1-rums, der har problemer med pladsen. Der kan monteres en lille hylde, 
som kan afhjælpe udfordringen. Jesper tager med Helene på næste hjemmebesøg, og så tager vi den 
derfra. 
 
Så langt så godt. Og husk at sig til alle, at de skal slå en solid knude på bioposen! 
 
Vh Povl 
 


