
Referat fra GMU-møde den 10.12.2015 

 
Til stede: Jens, Sif og Povl 
Afbud: Helene 
 
- Nye affaldsøer 
* Der kommet et fælles BO-VEST udbud. 
* Vi skal sikre os, at vi får mulighed for at tage stilling til beklædning, udeende, handicapvenlighed 
mm ved et fælles udbud (Povl). 
 
- Vandsparekonkurrencen 
* Deltagerne er nu på 51 liter pr. per. pr. døgn! 
* Vi skal have noget med i Hyldeposten (Povl snakker med Signe). 
 
- Elsparekampagne 
* Signe fra Agenda Centeret laver en konkurrence, når vandkonkurrencen stopper til nytår. 
* Konkurrencen er kun for flerrumsboliger, da vi ikke har individuelle målere på 1-rumsene. 
* Vi skal have årsaflæsningerne af driften for de fælles 1-rums målere, og så må vi se hvad vi skal 
gøre (Povl kontakter Jesper).  
* Vi har snakket om at lave 5 rammende el-spare-tommelfingerregler til kampagnen.  
* Der skal noget med i næste HP (søge deltagere), eller uddeles noget i januar (Signe..). 
 
- Hyldeposten og affald 
* For ikke at overophede informationen, kan vi lave noget enkelt med foto til det kommende HP-
nummer (Povl). 
 
- Der er kommet et læserindlæg til Hyldeposten om vinterbekæmpelse 
* Vi svarer på det (Povl). 
 
- COP 21 Klimademonstrationen den 29.11. 
* Der blev husstandsomdelt løbesedler. 
 
- De to amerikanske studerende på Aalborg Uni, har afsluttet deres projekt. 
*  I runde tal konkluderer de, at vores CO2 udledning kommer fra transport, el og varme med hver 
20 % og fra fødevarer med 40 %. 
* Vi oversætter konklusionen og sender den til Hyldeposten (Povl). 
 
- Vi har Nytårs-fyrværkeri-kluns den 1.1.2016 kl. 14.  
* Helene og Povl 
 
- Møde om VA’s nye målsætningsprogram den 16. januar. 
* Interesserede tilmelder sig selv. 
 
- Andet 
* Beplantningen er hårdt medtaget. UAU kigge på det (Jens). 
* Vi er opfordret til at lave en skattejagt på Junglestien til 40 års jubilæet (Povl). 
* Der er møde om og besigtigelse af Høker 2 senere den 10.12. mhbp. at få lukket sagen. 
 
- Næste møde 
* Tirsdag den 2.2 2016 kl. 8.00 
 
:o) Povl 
 


