
GMU møde 25.10 2010    REFERAT 
 
Tilstede: Patrick, Povl, Sif og Helene (ref.) 
 
Gennemgang af handleplanen 
Klimaudfordringen er slut, Boligområderne er kommet med i Agendacenterets Miljønetværk. De 
mest engagerede boligområder, herunder Hyldespjældet, foreslås af ACA at danne et slagt 
”Elitenetværk” med særlige forpligtelser i forhold til at arbejde for mere VE.  
Det skal undersøges om BO-Vest kan eje vindmølleandele (Povl). 
Vi vil gøre hvad vi kan for at beholde vores vindmølleandel. Der er kommet 300 kr. i afkast, som 
sættes ind på GMU kontoen, og som skal anvendes til noget særligt, f.eks. mere energirigtig 
belysning til cafeen (LED pærer som 2. belysning i stedet for dæmpbar – Gitte og Caféstyregruppen 
høres, Povl). 
 
Høker 2: Der er lavet en gennemgang. Der er bl.a. problemer med elmåleren.  
Der søges finansiering til at lave en erfaringsopsamling. Sammen med Kuben og Velux laves en 
ansøgning til at bruge erfaringerne i 10 huse. Sif er gået i gang med at kigge på Regionalfonden. 
Andre muligheder: PSO midler, Realdania, EUDP.  
 
Vi deltager i sluk lyset kampagnen igen til næste år (26.3), skal annonceres i HP i marts (Povl / 

Helene). 
 
Vi laver affaldskampagne i april måned, varsles i HP marts (Povl).   
 
Nyindflyttere får kompostbeholdere. Der har været en enkelt henvendelse om kompost. Patrick skal 
stå i HP bagerst som kontakt. Kompostartikel i HP maj (Patrick) 
 
Vi er ved sammen med Driften at undersøge om glas skal rykkes ud på P-pladserne i kuber. Vi har 
kigget på erfaringer fra andre byer, men det er vanskeligt at sige noget endeligt. Umiddelbart lader 
det ikke til, at sorteringen skulle blive ringere. Afventer Driften for oplæg om kapacitet og 
mængder.  
 
Oplæg til Hvidbog tages op på Klunsermøde (Helene). 
 
Affaldsplanen genoptrykkes og omdeles sidst på året, ligge klar til klunsermøde (Helene).  
 
Genbrugsgården har jubilæum til foråret. Slås formentlig sammen med HS 35 år til sommer. Vi kan 
evt. lave et loppemarked.  
 
Grønt Diplom: Forbrugstal og handleplan er indtastet, der er ikke meget liv i ordningen. Høre 
Energitjenesten til fremtidsplanerne (Helene). 
 
Agendaplanen skal samles og optrykkes til foråret (Povl og Helene) 
  
Rengøringsdag: UAU skulle tage den op og høre Galgebakken om en fælles dag. Patrick hører 
hvor den står.  
 
Næste møde: mandag d. 7.2. kl. 17.45 


