Referat fra GMU-møde den 31.5.2022
Til stede: Jens, Sif, Henrik og Povl (ref)
- De grønne skurtage
I forbindelse med serviceringen af tagene er de blevet sprøjtet og delvis
ødelagt. Vi har tidligere gjort opmærksom på, at de ikke må kunstgødes, men nu
er den også gal med, at de er blevet sprøjtet, så der er store døde plamager.
Vi er uforstående over, at de pludselig bliver sprøjtet, da vi hverken har bedt
om det eller har oplevet det tidligere, hvor græsset er blevet luget væk.
Vi mener, at firmaet skal udbedre skaderne. Dvs. fjerne jorden de sprøjtede /
døde steder og komme ny jord og planter på. Danny bedes tage kontakt til
firmaet, og samtidig sikre, at de garanterer ikke at kunstgøde og forgifte vores
tage fremover. De må komme med et udspil til vedligehold. Da de ikke tidligere
har brugt gift, men håndluget, kan det ikke være et argument, at vedligeholdet
bliver meget dyrt, hvis der skal håndluges. Samtidig er vi også med på, at der
kan være græs indtil en vis grænse på tagene, bare græsset ikke tager magten.
Jens prøver at fotodokumentere skadens omfang.
I forlængelse af seneste Byggeudvalgsmøde aftaler Henrik med Vinie at
kontakte Rambøll, for at få dem på banen i fht. sammensætningen af
beplantningen på nye skurtage. Efterfølgende arbejde UAU videre med sagen.
- Ukrudtsbekæmpelse
Vi er ikke helt opdaterede på, hvor den står i fht. kogende vand, skum, el-robot
med børste og gas. Men tilsyneladende ser det ud til at børstningen virker godt,
og det er den mest brugte metode – og det er godt. Nogen steder bruges der
dog også gas. I disse krigstider vil vi gerne udfase gassen. UAU undersøger om
børstningen kan optimeres og om gassen helt eller delvist kan udfases.
- Tysk Miljøpris
Hyldespjældet er blevet opfordret at søge en tysk boligpris. Hvilket vi har
gjort.
- Byggesagen
Generelt tror vi, at mest muligt, af det der kan genbruges fra byggesagen, skal
afsættes via professionelle firmaer. Det vi / beboerne kan bruge i

Hyldespjældet vil være småt. Eksempelvis kan vi godt lave en eller to bænke af
trapperne beklædt med entregulv-brædder, men det er ikke i store mængder.
Den absolut største ”affaldsfraktion”, vi får, er jord. Den skal så vidt muligt
genbruges ved at genopfylde hullerne omkring husene. Vi vil kun i begrænsede
mængder kunne finde plads til overskudsjord.
Vi bliver på et tidspunkt inviteret til en byg-sammen-workshop, så skal det hele
blive mere konkret med, hvad kan bruges fra ombygningsboligers køkkener, af
gulvbrædder, vinduer og den slags.
- Verdensmål Bebyggelse
Driften havde en god workshop, og vi bruger deres 2 mål i puslespillet. UAU
tager op på mødet den 14.6., hvilket af deres 4 mål de dropper / skriver
sammen, så vi i alt ender på 17 Hyldespjældsmål.
Det samlede dokument er vores baggrundspapir. Nu skal vi have lavet
puslespillet som omdrejningspunkt for formidlingen.
Arbejdet med Verdensmål bebyggelsen er på dagsordenen til aktivmødet den
5.11.
- Grønne Poser
På facebook sagde 0, at de fik for få poser. 10 sagde, at det var tilpas. Og 27
sagde, at de fik for mange poser. På den baggrund skal driftens
uddelingsfrekvens af nye grønne poser sættes ned fra nu 2 gange om året til en
gang om året. Hvis Driften dog kan håndtere det i deres årshjul, kan det også
være hver 9. måned. Samtidig skal der gøres opmærksom på, at dem der
kommer til at mangle poser undervejs, at de altid kan hente nye poser på
Genbrugsgården og Ejendomskontoret.
- De nedgravede
De har fået årets indvendige vask. Lågene kan også godt trænge til en spand
sæbevand og en blød børste. Vi er i tvivl om de bliver afvasket med fast
interval.
- El-ladestander informationsbeboermøde den 31.5.
På mødet skal der findes et par el-bil-folk, der vil være med til at udarbejde et
regelsæt i forhold til opladning/parkering, der skal på beboermøde i september.

- Ny Materialegård
Rammerne er lagt. Nu afventer vi arkitektens mere konkrets forslag med
indretning.
- VAs jubilæum den 25. juni
Vi holder åbent i Hyldespjældet mellem kl. 12 og 14.
- Hvad skylder vi i Handleplanen?
Udsat til næste møde.
- Nyt fra UAU
Henrik snakker med Vinie om Poplerne, og de griber fat i Anders, for at få det
hele godt på plads.
- Næste møde:
Mandag den 27.6.2022 kl. 8.00
Povl

