
Referat fra Klunsermøde den 4.10.2022:

Til stede: Tobias, Patrick, Palle, Marianne, Henning, Liv, Henrik, Peter, Leif og

Povl (ref).

1. Hvordan arbejder vi med vores Hyldespjældsmål

Mål 1. Flere ressourcer ud af affaldet

Vi skal have det genanvendelige ud af restaffaldet, og vi vil fokusere på madaffaldet,

fordi det er det, der batter. Det vejer godt til, det er fyldt med næringsstoffer og

der giver ikke mindst gas. Vi kom rundt om mange forslag og besluttede at, Marianne

prøver at skrive noget til Hyldeposten og Povl står for at lave film til Facebook, hvor

klunserne fortælle hjemme i deres køkken, hvordan de har indrettet deres sortering.

Mål 2. Gøre den nye Genbrugsgård til et omdrejningspunkt i Hyldespjældet

Vi skal have en proces, hvor vi invitere de andre, der også skal bo på den nye

(Hylde)gård, med til at udvikle stedet. Første skridt er dog at holde møde med

arkitekten.

Mål 3. Skabe mere viden og ansvarlighed om ressourcer

Vi vil gerne vide mere om plastsorteringen. Liv undersøger muligheden for at komme på

besøg på sorteringsanlægget på Amager. I givet fald kan det være både for klunserne

og interesserede beboere.

2. Forberedelse af Frivillighedsmødet om Verdensmålene den 5.11.

På Frivillighedsmødet fortæller vi, hvad vi nåede frem til under punkt 1 om vores mål.

Vi vil gerne starte snakken op, om hvordan vi udvikler den nye Materiale- og

Genbrugsgård.

3. Energibesparelser

I den aktuelle energikrise er vores politik (1) at slukke for køleskabet i skurvognen, (2)

at radiatorerne står på minimum / frostfri og (3) at vi altid slukker ned for pladsen ved

arbejdets ophør.

4. Status på ny Materiale- og Genbrugsgård

Der er møde med arkitekten den 10. oktober.

5. Ny passerliste

Det er misvisende, når alle også passive klunsere, står med på listen i Hyldeposten.

Derfor renser vi ud og oplister kun de aktive.

Victoria bliver afløser. Liv er med om søndagen ved vintertide.



6. Andet

- Mad- og drikkekartoner: Ordningen er gået i gang, der er informeret og vi må nu se,

hvordan det går.

- ”DropITin” og genbrug at elektronik: Vi har ikke fået burene endnu. Vi spørger

Driften om, hvor sagen står.

- ”Recirk” og genbrug af hårde hvidevarer: Også her må vi spørge Driften.

- Der må ikke smides noget for enden af ophalercontainerne, for så kan lastbilen ikke

komme til.

- Næste møde tirsdag den 7. marts kl. 18,.00 med spisning.

Povl


