
Referat fra GMU-mødet den 17.11. 

 
Tilstede: Sif, Jens, Helene og Povl 
 
- På beboermødet om fællesskab blev der også snakket om Delefællesskaber. Det skal vi lige tænke 
over, om der er noget, vi kan gå videre med.  
- Vinterbekæmpelse. Der er tilsyneladende kommet et middel, som ikke gør så meget skade som 
andre vinterbekæmpelsesmidler. En ulempe er dog, at der skal bruges et finere (og dyrt) udstyr, til 
at sprede det. Det kan give god mening, at få en forhandler på besøg. Jens arbejder videre med det. 
- Afdelingsbestyrelsen inviterer GMU og de andre udvalg på Nytårskur den 14.1.  
- Klunserne har besluttet at ændre åbningstiden. Vinter: Søndag 14-16. Tirsdag lukket. Sommer: 
Søndag 14-16. Tirsdag 17-18. 
- Klunserne anbefaler en kampagne for renere bioaffald. Vi sætter fokus på madaffald og grønne 
bioposer. Det være sig husstandsomdeling, WWW, FB, Hyldepost, markering af madbeholder mm.  
- Det er vigtigt, at Driften holder indkasthullerne i de nedgravede rene. 
- Madaffaldet skal ændres til 14-dages-afhentning, nu hvor tømningen begynder at køre mere 
sikkert. 
- Vognmand, Drift og Helene har kigget på Cafeen, og fundet ud af hvordan, sorteringen skal skrues 
sammen. Det kan dog først blive til foråret, så ind til da, tager Driften glas og papir. Det andet 
bringer Cafeen til øerne. 
- Kundeservice i Vestforbrændingen får nyt tlf. no. 70 25 70 60 
- Vi vil gerne have vejet vores affald, men det kan vognmandens biler pt. ikke. Generelt forlyder det 
dog, at affaldet fra Albertslund er flot sorteret. Tages op med kommunen. 
- Fra 1.1. skiftes biogasanlæg. I første omgang vil bioposerne så blive sorteret fra, da affaldet skal 
laves om til en pulp. Det vides ikke på nuværende tidspunkt om poser mm, så skal komposteres 
eller sendes til et andet anlæg eller… 
- Vi kunne godt tænke os en tur til biogasanlægget. 
- Næste GMU-møde tirsdag den 10.1. kl. 8.00 
 
Med venlig hilsen 
Povl Markussen 
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