Referat fra GMU-møde den 24.3.2022

Til stede: Sif, Henrik, Jens, Signe (Verdensmål Center) og Povl (ref)

Verdensmålbebyggelse:
- Evaluering af Workshopsene: Alle 5 gik rigtig godt. Verdensmålene er stadig svære,
at få helt ned på jorden, men vi har helt klart fat i dem. Det var en god struktur, og en
anderledes måde at få diskuteret på. Det var mere med udgangspunkt i værdier end i
daglige praktikaliteter. Helt nødvendigt at have Signe med, for at holde os på sporet.
- Samling af Hyldespjældsmålene / puslespillet: Vi har nu 16 Hyldespjældsmål, og de
skal sættes op som en puslespils-plakat. Vi vil dog gerne have 17 mål – når nu verden
har 17 mål, så skal vi da også have det. GMU sørger for at der bliver opsat et ekstra.
Vi skal have grafisk hjælp til plakaten. Vi kan bruge GMU penge på det. Povl snakker
med en designer.
- Ajourføring af dokumentet: Mål og ændringer fra workshopsene indarbejdes, så vi
har det endelige dokument.
- Hvad så nu?: Vi ser målene som 2-årige, og anbefaler udvalgene at lave en
halv-vejs-workshop. Her og nu informerer vi om resultatet på www, FB og i HP.
Senere, når vi har plakaten, kan vi give den mere gas. Årets frivillighedsdag bliver
nok i november. Vi foreslår, det bliver med Verdensmålene som omdrejningspunkt,
hvor vi f.eks. diskuterer det, der går igen om inddragelse / engagement / flere med, og
hvordan vi omsætter målene til Handleplaner (som AB allerede har gjort). Som
eksterne oplægsholdere er Steen Hildebrandt og Bo Rasmussen nævnt. Konceptet er
allerede introduceret i VA’s Verdensmåludvalg. Vi skal også have det til BL (og
AKB). Verdensmål Centeret vil tilbyde (lidt enklere) workshops til de andre
boligområder.

De 5 workshops opstillede disse mål:
* Klunsergruppen:

1. Flere ressourcer ud af affaldet.
2. Gøre den nye Genbrugsgård til et omdrejningspunkt i Hyldespjældet.
3. Skabe mere viden og ansvarlighed om ressourcer.

* GMU:
1. Vi skal være på forkant med efterspørgslen på ladestandere til elbiler.
2. Vi skal have de mest optimale miljø-, energi-, genanvendelses- og klimaløsninger i
helhedsplanen.
3. Alle hyldespjældere engagerer sig i den grønne omstilling og i arbejdet med at
blive Verdensmål bebyggelse.
Hyldespjældsmål: 2025 mål

* AB:
1. Få flere med i fællesskabet.
2. Der skal være højt til loftet i Hyldespjældet.
3. Arbejder for attraktive og fremtidssikrede boliger.

* Cafestyregruppen
1. Få flere til at bruge cafeen.
2. Få flere passere i cafeen.
3. Fremme brugen af økologi i cafeen med hensyntagen til cafepriserne.

* UAU
1. Genplantning efter Helhedsplanen.
2. Reformulere kontrakten med den eksterne entreprenør, der resulterer i en pleje, der
skaber mere biodiversitet.

3. Blive bedre til at kommunikere viden om det grønne i Hyldespjældet.
4. Vi dræner boldbanen og skaber et biodiversitets regn-bed.
Men der er også andre ting. I vanlig tilfældig rækkefølge:

Andet:
- Klunserne og tøjbytterne har besluttet at åbne for Direkte Genbrug til ukrainere, selv
om de ikke bor i Hyldespjældet.
- Tøjbytterne har besluttet, at de gerne vil flytte til Genbrugsgården, men under
forudsætning af, at de ikke får mindre plads.
- Vi vil gerne samarbejde med ”Recirk”, der kan genbruge nogen af vores hårde
hvidevarer, som de vil hente på Genbrugsgården. Klunserne er hørt og synes, det er en
god ide at hjælpe en ny grøn virksomhed, men der er også bekymring om
chaufførerne f.eks. er ansat ala Nemli.com og den slags. Vi vil bede
Ejendomskontoret (Bo-Vest) om at lave de formelle aftaler med Recirk, så der kan
være lidt styr på de forskellige forhold, og hvad der måtte være om forsikringer og
adgang.
Måske kan vi få en tilsvarende aftale med Dropitin, der også er en Albertslund baseret
virksomhed, der arbejder med elektronik/computere (Povl mailer til dem).
- Onsdag den 23.3. var der byggemøde, hvor NCC blev præsenteret. De inviterer
byggeudvalget m.fl. på en slags opstarts-og-præsentations-workshop. Det skal nok
blive godt med dem. Den nye Materialegård hænger lidt, fordi der er afsat for lidt
plads til Driften.
- Vi inviterer til DN affaldsindsamling den 3.4. (Povl)
- Forslaget til ladestandere komme på beboermødet den 30.3.
- Næste møde onsdag den 27. april kl. 8.00.

Ref. Povl
SvarVideresend

