Referat fra GMU møde den 30.6.2011
Tilstede: Patrick, Sif, Helene og Povl
Papir og Glas på P-pladser
- Der var opbakning til det, der står i referatet fra Drift/GMU-mødet, i det GMU dog synes, at der
kun skal containere op et sted på Slippernes P-plads og at der ikke skal containere op ved ø'en i
Høker/Brygger.
- Hvis driften skal håndtere de containere, der evt. opstilles inde i bebyggelsen, så skal der også
containere op ved ø'en i Støvlestræde.
- Vi skal være opmærksomme på støj ved flaskeindkast.
- Vi skal have et forslag klar til omkring den 1.9.
Evaluering af Grøn rundtur og affaldskampagnen
- Der deltog kun en i den grønne rundtur, så behovet er nok ikke så stort, at vi behøver at gentage
succesen.
- Affaldskampagnen affødte et forslag om især at koncentrere os om nyindflyttere. Det overvejer vi,
at tage med i næste Handleplan.
Jubilæumsfestligheder generelt og på genbrugsgården
- Umiddelbart har GMU ingen rolle at spille.
Værkstedernes dag den 18.9
- Sif laver seddel til at lægge i cafeen
Renoveringsproces og –projekt
- Undersøgelserne har vist stor beboerinteresse for miljøet og meget stor interesse for at få
efterisoleret. Det tegner godt.
RUC’erne
- De har været til eksamen, men er tilsyneladende taget på sommerferie, for de er ikke til at få fat i.
EUDP, Høker 2 osv.
- Der er endelig skiftet VVS'er på Høker 2
- Seneste melding er, at der er noget galt med varmepumpen, men det vides ikke med sikkerhed.
- EUDP 2 er ikke helt i fokus mere. Til gengæld er der tale om en ansøgning til en anden pulje. Vi
er interesserede i at deltage.
Skal vi fortsat udgive den Store 3-årige Agendaplan?
- Vi dropper den store 3-årige plan, men samler i stedet vores principper i et dokument. Det tager vi
på næste GMU-møde.
Gilde 8 toilet
- Beboerne har haft problemer med deres urinsorterende toilet, men det er forhåbentlig overstået nu.
Rutcherør
- Røret er svejset sammen, kan bruges, men der mangler stadig endelig vinkling, fastgørelse og
faldunderlag, som driften arbejder på.

P-pladser
- Driften er ved at sætte arbejdet med opmærkning i gang.
Kompostgård renovering
- Skal renoveres ud mod vejen. Povl taler med Kris fra BO-VEST, der er sat på sagen.
- Vi har ikke forslag til en anden disponering, men kantstenen bør der gøres noget ved.
Pilelaug vs. Haveforening
- Vi tager sagen på beboermødet den 15.9., om der skal være pil eller haver. Ind til da må der ikke
fældes flere pil.
- Inden mødet skal vi undersøge, hvad behovet er for hhv. haver og pil. Povl kontakter Mikkel og
Tine og vi kan bruge Hyldeposten den 1.9.
Hvad skylder vi?
- Ikke noget
Møde mellem Agenda Centeret og miljøudvalg i særlig aktive boligområder den 24.8.
- Patrick, Helene og Povl deltager. Sif er usikker.
Beretning, Handleplan, beboermøde den 15.9. og Hyldepost den 1.9.
- Tager vi på næste GMU-møde den 15.8. kl. 17.00.
Ref. Povl

