
Referat fra GMU-møde den 8.10.2021

Tilstede: Jens, Sif, Henrik og Povl (ref)

1. Ukrudtsbekæmpelse med damp og evt. skum
- Inden vi kan godkende brugen af skum, skal vi vide noget mere om indholdet i skummet,
derfor har vi bedt Danny om at sætte metoden på pause.
- Men der er også andre problemstillinger med at dampe. I.flg. oplysninger fra andre
afdelinger og kommunen kører køretøjet meget langsomt (0,5 km/t) og det bruger rigtig
meget diesel. Derfor er vi kritiske overfor metoden.
- Jens forhører sig i Laholm, hvor de bruger kogende vand.
- Henrik har en rapport fra Miljøstyrelsen, som han mailer rundt.

2. Glatførebekæmpelse med ECOGRIP PLUS
- Vi har meddelt Danny, at det er ok at bruge det ekstra stof til glatførebekæmpelse.

3. Status på ny Materiale- og Genbrugsgård
- Kommunen kan ikke godkende det, som blev besluttet ved den digitale afstemning.
- Vi afventer nyt møde i sagen.
- Kommer op på byggemødet den 14.10.

4. Skægkræ
- Vi er enig med afdelingsbestyrelsen i håndteringen.

5. Solcellemøde
- Der har været møde om de to private solcelleanlæg, vi har i afdelingen. Enden på dem
bliver nok, at de nedlægges i forbindelse med Helhedsplanen / tagudskiftningen, da de er
smågamle, og det er forbundet med en del bureaukrati at opretholde dem.

6. Ladestander møde
- Der har været et møde i udvalget bestående af Gert, Danny, Vinie og Povl.
- Udvalget følger arbejdet andre stedet og kommer med en indstilling.

7. Sommerfesten
- Det regnede! Så der var ikke mange med til cykelringridning og papirflyvning – men dem
der var med, var glade og det var sjovt. Der var ikke stor efterspørgsel på insekthoteller.
- Det kunne være en god ide at lave en Store Lege Dag til foråret.

8. Biltælling 25.8.
- Der blev konstateret 54 tomme P-pladser.
- Det kunne være fint at lave en optælling en hverdag eftermiddag med en times interval.
- Det vil være fint at henvise store køretøjer til længdeparkeringen og andre egnede steder.

9. VA Verdensmål udvalg onsdag den 13.10.



- Vi er alle 4 medlem af udvalget.

10. Møde med Habitats den 14. oktober kl. 10.30 - 11.30 om regnbed
- Jens og Povl deltager.

11. Andet
- UAU er ikke tilfredse med HRH på trods af møder, mails og lovninger. De bør ikke have
fuld pris for ikke at udføre arbejdet godt nok. UAU forfølger sagen.

12. Næste GMU-møde
- Torsdag den 4.11 kl. 8.00. Dagsorden: Handleplan – prioritering, hvor starter vi?

Ref. Povl


