
Referat fra GMU-møde onsdag den 28.1.2015 

 

Til stede: Sif, Janne, Helene og Povl 

 

1. Det nye affaldssystem mm. 

- Der er høring om affaldsordningerne lige nu, hvorefter KB beslutter rammerne på deres møde i 

marts. Vi diskuterede et høringssvar og besluttede, hvilke elementer der skal indgå i det. Helene 

skriver det rent, sender det rundt for kommentering, og så sendes det til kommunen fredag. 

- Vi diskuterede og besluttede også at sende indlæg til AP. Janne skriver det igennem og sender 

det (i dag onsdag den 28.1.) 

- Vi vil gerne holde et debatbeboermøde mandag den 11.5. Sif clearer datoen med i AB. 

- Til debatbeboermødet udarbejder vi et materiale med muligheder og økonomi. Vi tager først og 

fremmest udgangspunkt i nedgravede beholdere og gør mest ud af dem, dels fordi beboermødet 

allerede har bedt os om at arbejde videre med den løsning, og dels fordi de andre muligheder 

giver en lang række problemer, (som vi vil redegøre for). Helene starter med at lave 

økonomidelen, hvorefter vi så hjælpes med den øvrige tekst. Materialet diskuteres på næste 

GMU-møde den 25.3. kl. 8.00. 

- Vi udgiver et Hyldetryk med materialet, der udsendes den 30.4.  

- Der skal skrives om affaldsordningen i næste Hyldepost. 

- Janne sorterer sit plastaffald i ugen op til beboermødet, så vi kan vise, hvor meget det egentlig 

er.  

- For at få plads i forbindelse med P-pladserne til nedgravede beholdere, kan det blive nødvendigt 

at nedlægge P-pladser. Det er ikke så godt, så det skal der laves en helhedsløsning på hvor 

græsrabatter, boldbur, helhedsplanen mm. er i spil. Sif tager det med til AB. 

- I forhold til Plast, må vi nu blande det i en fraktion. Altså både hård og blød sammen, og vi skal 

ikke kigge 00-numre mere. Derfor skal vi have lavet nye skilte til Genbrugsgården, Klunserne skal 

have besked, der skal skrives om det i Hyldeposten, og i trekanten ved Genbrugsgården vil vi gerne 

nedlægge to af bio-containerne for i stedet at opsætte yderligere 3-4 plaststativer(Povl). 

- Der mangler lys i trekanten. Jesper og Povl har kigget på det, og det er relativt enkelt at få opsat 

LED-lys og en føler. Sif tager det med til AB, og Jesper må så lave et økonomisk overslag. 

- Da der er en, der smider skraldeposer i bio-containerne i trekanten, sætter Povl ”Bio-skilte” på 

håndtaget af containerne. Samtidig reguleres låsene, så lågene kan lukke ordentligt.  

  

2. Grusning / saltning 

- Grusningen kom for sent i gang og var ikke omfattende nok mellem jul og nytår, hvilket 

afstedkom en voldsom reaktion på Facebook. Jesper har givet os noget materiale på 

bekæmpelsesmidler, som vi måske kan bruge. Vi undersøger, hvad det er, og ser om vi kan 

anbefale det (Povl).  

 

3. Domen 

- Den er ikke i en god forfatning, og ingen har lyst til at kravle rundt på den og reparere plasten. 

Derfor skal den fjernes eller genopføres. Da det vil være ærgerligt at nedlægge aktiviteten, der har 

fungeret godt i rigtig mange år, foreslår GMU en ny, der indkøbes som samlesæt. Den kan vist 

stort set købes for de midler, vi har stående på GMU’s præmiepenge-konto; eventuelt med lidt 

tilskud fra GMU’s årlige miljøpenge eller beboeraktivitetskontoen. Sif tager det med til AB. 



- Ud over Dome-folket inviterer vi Klunserne, Tårnbyggerne og Træværkstedet med til at samle 

den nye. 

- Et godt bud på en ny kunne være den her:  

http://www.construxa.com/index.php?option=com_jshopping&controller=product&task=view&ca

tegory_id=5&product_id=9&Itemid=153 

 

4. UAU 

- UAU har spurgt, om GMU vil betale for morgenmad til lokale renholdelsesarrangementer. Det vil 

vi gerne. 

- Vi arrangerer renholdelse og klargøring af Junglestien på DN’s nationale affaldsrengøringsdag 

den 19.4. Det skal med i Hyldeposten (Povl). 

  

5. Affaldsvejledning 

- Det viser sig at nyindflyttere ikke få udleveret en affaldsvejledning, fordi kontoret ikke har nogen 

mere. Helene opdaterer hurtigt den seneste vejledning. 

 

6. Facebook 

- Hvis vi har små og store grønne hverdagshistorier, vil det være en god ide at lægge dem på 

Facebook.  

 

7. Urinprojektet 

- Af en eller anden grund har tidligere beboere fjernet et af urinsorteringstoiletterne. Det er ikke 

så godt, så vi skal have monteres et sorterende toilet igen. Sif tager det med i AB, Driften 

orienteres og vi går i dialog med de nuværende beboere. 

 

8. Energimærkningsrapport 

- Energimærkningsrapporten for Hyldespjældet er kommet. Det er en rigtig tyk sag, men 

Byggeudvalget har bedt om en pixi-udgave. Når den kommer, kigger vi på den igen. 

 

9. Næste møde  

- Den 25.3. kl. 8.00. 

 

Ref. Povl  
 


