Referat fra GMU-møde onsdag den 27. april 2022 kl. 8.00
Til stede: Jens, Sif og Povl (ref)
- Verdensmål bebyggelse. Der er aftalt workshop med Driften og Signe til afholdelse midt i
maj. Vi har plads i ”puslespillet med de 17 brikker” til, at Driften opstiller et eller gerne to
mål. Da Driftens opgaver jo på forhånd er fastlagt og prioriteret, så kan opfyldelsen af deres
Hyldespjældsmål ikke ske på bekostning af disse opgaver. Derfor er der relativt snævre
rammer for, hvilke mål Driften kan opstille.
Da Driftens indsats er vigtig, for at beboerne kan opfylde deres Hyldespjældsmål, kunne et
Drift-mål derfor være at bakke op om de frivilliges arbejde med Hyldespjældsmålene. Det
andet mål kunne være Ansvarlig forbrug - eller noget med Socialt ansvar, arbejdsmiljø eller
10 % mere natur.
- Når Driftens workshop er afholdt kan vi færdiggøre Hyldespjælds-mål-papiret og
puslespil-plakaten, så vi har det færdigt til VA’s 75 års jubilæum og til Hyldeposten’s juli
nummer.
- Grønt tag. Firmaet der vedligeholder vores grønne tage, bruger kunstgødning og
sprøjtegift. Det må de IKKE! Vi skal have en snak om de kommende grønne tage, så vi får en
beplantning, der ikke skal gødes og hvor græsset ikke risikerer at tage over.
- Helhedsplanen er i gang. Der er ryste-sammen-workshop for alle parter den 2.-3. maj. Vi
skal have grønne tage diskuteret i Byggeudvalget.
- El-ladestandere oven på beboermødet. Der er indkaldt til informationsbeboermøde den
31.5.
- Nyt forslag til Materialegård. De frivillige er enige om at gå efter flest mulig
kvadratmeter. Der er møde den 4. maj.
- VAs jubilæum den 25. juni. Jens Viser rundt i det grønne og blandt skulpturer. Povl har
lovet en fortælling om arbejdet med at blive en Verdensmålsafdeling i Aktivhuset.
- Afhentning af urin. Med forsinkelse pga. regnvejr er urinen nu blevet afhentet.
- DN affaldsindsamling den 3.4. Der deltog kun tre, men til gengæld fik vi fjernet alt affald,
så det var fint nok.
- Hvad skylder vi i Handleplanen? Den tager vi næste gang.

- Andet. Torsdag kommer der formentlig besøg af 26 tyske arkitekter. Vi er opfordret til at
søge en tysk pris for ”udenlandske boligområder”. Der er problemer med strømmen til
komprimatorerne.
- Næste møde tirsdag den 31. maj kl. 8.00
Vh Povl

