
Referat fra Klunsermøde/workshop den 9.2.2022

Tilstede: Henrik, Marianne, Liv, Patrick, Peter, Povl og Signe fra Verdensmål Centeret

1. Verdensmålene og Klunsergruppen
- I opdrag fra beboermødet har GMU udarbejdet oplægget ”Verdensmål bebyggelsen
Hyldespjældet”, og i den forbindelse bedt bl.a. Klunsergruppen om at afholde en workshop for at
besvare en række spørgsmål.
- Signe var tovholder på Workshoppen og indledte med at fortælle lidt om Verdensmålene.

* Spørgsmål A: Der var enighed om at vores Hovedmål er Mål 12: Ansvarlig forbrug,
affaldssortering og kredsløb.
* Spørgsmål B: Der var enighed om de pinde, der beskriver, hvad vi allerede gør.
* Spørgsmål C: Der var enighed om at vores 3 bimål er ”Mål 4: Viden og handlekompetence i
hverdagslivet. Vores viden giver os ansvar for handling”. ”Mål 13: Klimaindsats”, og ”Mål 17:
Samarbejde med andre”.
Endvidere var vi enige om de pinde, der beskriver, hvad vi allerede gør, i det vi i anden pind under
Mål 4 ønsker at tilføje ”ansvarlighed”.
Der er også andre mål, vi er i berøring med (f.eks. Mål 3: Sundhed og Trivsel), og heldigvis for det
for tingene hænger sammen. Vi gør dog ikke andre mål til bimål i denne omgang.
* Spørgsmål D: Gennemgående i vores mål er ”ressourcer” (som vi tilgår fra forskellige vinkler).
* Spørgsmål E: Der var enighed om følgende tre Hyldespjældsmål fra 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.

* Spørgsmål F: Der var opbakning til GMUs definition af, hvad en Verdensmål bebyggelse er.

- Der er også andre
- Vi tænker, at de nye Hyldespjældsmål kan gælde frem til f.eks. 2025, hvorefter de tages op igen og
revideres på nye workshops.
- For at vi kan rulle målene ud, gøre dem konkrete og rent faktisk arbejde med dem, vil vi holde
klunsermøder oftere, f.eks. hvert halve år.

2. Den nye Materiale- og Genbrugsgård
- Arkitektens tegning blev gennemgået og der var enighed om følgende:
* Det er i orden at opdele Genbrugsgården, så den komme til at ligge på begge side af vejen og at
forlænge bygningen, så den kommer i hele længden ud mod stien hen bag om affaldsøen. I
konsekvens heraf bliver indgangen til Genbrugsgården fremover fra vejen.
* Driften skal efter alt at dømme have mere plads. Da de ikke kan få plads fra beboernes afdeling,
skal deres afdeling udbygges mod Nord og vest.
* Dermed bliver der forhåbentlig også plads til, at teknikrummet flyttes fra Genbrug til Driften.
* Vaskeplads kan indrettes på Genbrugsgården.



* Plankeværket mellem Driften og Genbrugsgården kan evt. forskydes mod øst, så Driften får mere
udeplads. Der skal ikke være port mellem Driften og Genbrugsgården.
* Indgangen til Beboernes værksted flyttes mod øst.
* Vi vil gerne have halvtag langs bygningens facade mod syd.
* Der skal være dør mellem Tøjbyttebod og Genbrug.
* Genbrug kan udbygges mod syd.
* Den ene container (den der står vestligst på selve Genbrugsgården) rykkes helt hen til
plankeværket ind til Driften, så den nye indgang til Genbrugsgården bliver mellem containerne og
vi derved får en bedre ”gårdsplads”.
* Hegnet omkring gården kan være ala det i Galgebakken med to gange trådnet med stedsegrønt i
midten.
* Vi forventer at alle bygninger har grønt tag.

Endvidere snakkede vi om
* Vi skal have en modtageafdeling af Direkte Genbrug, så folk ikke selv skal stille ting ind i Direkte
Genbrug.
* Møbel-genbrug kan vi have udenfor under halvtag.
* Skal vi finde på et nyt navn til Gården, der dækker over at den fremover kommer til at rumme
flere andre funktioner? Kunne det være ”Omdrejningspunktet” eller…..?
Skal Direkte Genbrug hedde ”Gensyns Glæder” eller ”Genbrugs Glæder” og Tøjbytten ”Genbrugs
Klæder” eller ”Gensyns Klæder” og værkstedet Gen(et eller andet)….?
* Et perspektiv kunne være at få en medarbejder i beskæftigelsesprojekt til at passe og holde mere
åbent på hele den nye Genbrugsgård med værksted og tøjbyt.
* Yderligere detaljer og indretninger tager vi på et kommende Klunsermøde.

Ref. Povl M.


