
GMU-møde mandag den 27.6.2022

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

17 Verdensmål

- Vi fik hurtigt lavet en plakat og folder, som Vinie kunne præsentere på

Folkemødet på Bornholm. Begge er vældig fine, men på et tidspunkt kan de godt

finpudses, bl.a. mangler definitionen på en Verdensmålbebyggelse. UAU har også

samskrevet to af deres mål. Henrik finder UAU’s tre mål frem, så det kan

komme med i revisionen.

- Nu har vi ”produktet”, så næste skridt er, at udvalgene skal arbejde med

deres egne mål. GMU’s opgave er at skubbe til den proces. Derfor giver vi nu alle

udvalgsmedlemmer plakaten (og folderen hvis vi har nok), med opfordring til at

tage det op i udvalgene og som forberedelse på Frivillighedsdagen den 5.11.

- Vi vil også gerne lave en kortfattet folder til husstandsomdeling, med

opfordring til at være med samt med link til ”læs mere” på hjemmesiden.

- Plakaten er med i det kommende nummer af HP. Udvalgene skal have deres mål

i deres Handleplaner. Vi tager det med som opfølgning til VA’s Verdensmål

udvalg. Vi anbefaler VA / Verdensmål udvalg / Bo-Vest at invitere til et

”Verdensmål bebyggelse møde/seminar”. Vi skal forberede os på

frivillighedsmødet den 5.11., Verdensmål Centeret laver nok en artikel til AP.

Beretning og en handleplan

- Der er beboermøde den 28.9. Så i runde tal skal vi være færdig med beretning

og handleplan den 1.9.

- Vores næste handleplan skal bygges op om vores 3 Hyldespjældsmål. Hvordan

vi ruller det ud, kan vi alle give indspark til. En opgave er at skabe viden og

begejstring om Hyldespjældet.

På El-ladestander

- På Informationsbeboermøde den 31.5. blev udvalget suppleret med yderligere

to beboere og der var enighed om nogle retningslinjer til brugerregler til

beboermødet i september.

- Ladestanderudvalget har møde den 28.6.

Ny Materialegård



- Efter at vi fra Hyldespjældet havde klappet modellen af, er arkitekten

startet forfra med at smide 2 nye modeller på bordet. Begejstringen er til at

overskue……

- Der er ved at blive sat et møde op mellem ”Materialegårdsudvalget” og

arkitekten.

VAs jubilæum den 25. juni

- Bortset fra at der ikke var mange besøgende, så gik det, der var, rigtig godt.

Der var stor begejstring på turene for Hyldespjældet, og lidt om

Verdensmålene fik vi også fortalt (og fundet byens hurtigste til at samle et

Verdensmål-puslespil).

Ukrudtsbekæmpelse

- Tråden mellem Danny og GMU, tages med over i UAU – hvis der er noget, der

skal samles op på.

Træstammer i Væver

- Mange af dem er kørt væk, selvom så mange som muligt skulle lægges i

Naturskoven. Hvis der ikke er andre planer med de store grene, der ligger

tilbage på pladsen i Væver, kan de komme i Naturskoven. Der må også blive

mulighed for at få andre stammer i naturskoven, da der skal fældes meget

mere.

Skader på grønne tage

- Forgiftnings-skaderne er tilsyneladende blevet udbedret.

- Byggeudvalget har taget fat i Rambøll og Bo-Vest i fht. sammensætning af

planter på de nye tage.

Dropitin

- Vi skal forhøre os hos dem, om de er interesseret i kasseret IT på

genbrugsgården.

Lammelaug

- Det er ikke lykkedes at få lam i år igen.



- I løbet af det kommende år, skal vi afklare, om der kommer et lammelaug igen

(og det vil vi gerne have), eller om det skal lukkes. Evt. skal vi på et tidspunkt

indkalde til et interessent møde, for at få nye og ny energi på banen.

- Hvis det ikke lykkes at få et godt laug op at køre, kan vi ikke opretholde

aktiviteten.

- Normalt må der ikke være hunde i lammefolden, men da hundegården pt. er

væk, så gør vi ikke (altså siger vov-vov), hvis der er hundeejere, der går i

lammefolden, så længe der ikke er udsigt til lam. Men på den anden side

opfordrer i heller ikke hundeejerne.

- Hundelegepladsen ligger bedre i Væver. Den skal ikke permanent på

kælkebakken.

Næste Møde

- Tirsdag den 30.8. kl. 18.00


