Hermed følger referatet fra dagens GMU-møde den 28.10.2016
Tilstede: Jens, Helene og Povl (ref)
Afbud: Sif
Affald:
- Den nye ordning er kommet rigtig godt fra start - bortset fra tømningen. Den er ikke god og stabil
nok! Men driften kæmper en solid kamp, og der har ikke været situationer, hvor beboerne ikke har
kunne komme af med deres ressourcer.
- Til åbningen af øerne den 1.10. var der ca. 60 beboere, svingende fra 2 til 20 ved øerne. Ikke
svimlende mange, men ok, og der var mange spørgsmål.
- Der ligger stort set ikke noget rundt om øerne, og sorteringen nede i beholderne ser fornuftig ud
rapporteres det fra ambassadørerne og driften. Men sorteringen kan selvfølgelig gøres bedre. Vi vil
især være opmærksomme på madaffalds-fraktionen. Og stadig er der sikkert meget madaffald, der
ryger i rest! Der er også en pointe i, at nogen kan (mis)forstå madaffald til at være
køkkenaffald/restaffald, så de kommer rest i madaffaldsbeholderen. Poserne skal være med knude.
- Paphullet skal gøres større. Det er aftalt med Joca. Helene holder snor i det.
- Umiddelbart synes vi ikke, at andre huller skal gøres mindre (eller større).
- Låse-armene på lågene skal files til og helt afmonteres ved Genbrugsgården. (Tages på mødet med
Jesper)
- Belægningen er for lave ved øen ved Genbrugsgården. (Tages på mødet med Jesper)
- Der er meget lys ved urintrekanten og for lidt på Store Torv og Længerne. (Tages på mødet med
Jesper)
- Batteribeholderne er på vej op i alle øer.
- Umiddelbart mangler der ikke skiltning, men vi skal overveje om det giver mening at sætte nye
fine opslagstavler pænt op ved affaldsøerne, da det er der alle kommer nu om stunder.
- Vi har ikke umiddelbart noget med de gamle (nu ledige) ø-pladser at gøre mere. De kan
nedlægges, bruges til kunst, ny beplantning og indhakkene i skurene kan inddrages til mere skur
(eller lammefoder..). Vi tænker, at UAU og skulptur udvalget overtager herfra.
- Sorteringsvejledningerne på tyrkisk og engelsk lægges på ejendomskontoret og Genbrugsgården
(hvor klunserne kan dele dem ud). Der kan også fortælles om dem på FB og i HP.
- Vi skal have ajourført affaldssorteringsvejledning til nyindflytterne (mm). Helene kigger på den.
Nye bør også have kommunens Affalds Guide. Helene undersøger.
- Grønne spande. Der laves efter sigende et lager på varmeværket, hvorfra ejendomskontorerne kan
få. Helene tjekker.
- Der er aftalt møde mellem Gitte, Jesper og Helene på onsdag om sorteringsordning ved Cafeen. Vi
forestiller os, at Gittes affaldsø skal bevares, og der skal være containere til (de fleste) fraktioner. Et
spørgsmål er om lastbilen kan hente dem direkte i Cafeens affaldsø.
- Vi skal se på, om der skal være P-forbudt ved affaldsøerne, så lastbilen kan komme til. Evt.
tidsbegrænset P-forbud. (Tages på mødet med Jesper)
- Vi poster et stativ på facebook og spørger om der er nogen der mangler, for så kan de bestille og vi
skaffer dem (Povl).
- Vi skal have at vide, hvor godt vi sorterer (sorterings-renheds-procenten). Povl tager det op i
Brugergruppen.
- I næste HP skal vi bl.a. have en status på de første 3 måneder, og der er grundlag for at uddele ros
(FB).
- De små flade to-rums har et lille køkkenskab, fordi de har varmen i skabet. Helene kontakter en og
kigger på det.

- Der har været talt om, at 1-rumsene skal have en hylde eller et skab. (Tages på mødet med Jesper)
- Området omkring indkasthullerne bliver relativ hurtig beskidt og ulækkert. Der bør være en fast
vaskerutine (Tages på mødet med Jesper)
- Papcontainerne bliver ulige fyldte. Men der er ikke så meget at gøre ved det. Vi kan ikke flytte
pap fra den ene til den anden. I stedet kan vi på et tidspunkt regulere på tømningsfrekvensen, hvis
der viser sig et mønster.
- Hvis en fraktion går helt bananas et sted, kan der i nødstilfælde opstilles en minicontainer, og
ellers må folk bare henvises til en anden ø.
- Vi skal være opmærksomme på, hvis de grønne poser bliver brugt til andet end bio.
- Klunserne og ambassadørerne holder møde den 15.11. Taget til efterretning.
Andet:
- Vi laver Nytårskluns (søndag!) den 1.1. kl. 14-15.
- Der er (Bo-Vest)møde om Grønt regnskab 2.2.2017
- Jens undersøger det nye forslag til vinterbekæmpelsesprodukt
http://www.dr.dk/nyheder/regionale/midtvest/nyt-alternativ-til-vejsalt-er-biologisk-nedbrydeligt
- UAU arbejder med en plan for 10% mere natur i Hyldespjældet, herunder en brændemur. Jens
mailer oplægget rundt.
- Nye urinsorterende toiletter (Tages på mødet med Jesper)
- Dræning af fodboldbanen. UAU har bolden. Povl har været til møde om det. Det vil være flot med
dræning til et regnbed, men i første omgang er det måske mest realistisk med grubning.
- Povl bliver GMU’s repræsentant i det nye udvalg om digital beboerdemokrati.
- Handleplan 2017 (udsat til næste møde).
- Næste GMU-møde bliver (efter konference med Sif) fredag den 18.11. kl. 8.00
- Næste Drift/GMU-møde bliver efter konference med Jesper tirsdag den 1.11. kl. 8.30
Ref. Povl

