
Referat fra GMU-møde torsdag den 4.11.2021
Tilstede: Henrik, Jens, Sif og Povl

* Elefanttrappen er nu lavet, om og der skal plantes og sås. Jens oplyser dato, når det kommer
så vidt, og så ser vi om nogen kan hjælpe (måske nogen klunsere?).
* Der er fejl og mangler i udbudsmaterialet for udearealet. Det er noget rod og giver bøvl i
fht. HRH. Der arbejdes på et tillæg til kontrakten, og da det har med en kontraktforhold at
gøre, er juridisk afdeling i BO-Vest inde over.
* Emhætter. Der er et problem i forhold til den emhætte-standard, beboermødet besluttede.
Pga. ønsket om sugeevnekapacitet fylder de mere og jo mere sug, jo mere støj. De giver
udfordringer med indbygningen. Sif kigger på det.
* Blødere vand. Vores vand er blevet blødere. Der er indlæg i HP og AP. Driften har fået det
at vide, og de har snakket med vaskeri-service-firmaet for at få ændret doseringen på
vaskeriet. Både Drift, Cafe og alle beboere skal nu være opmærksom på, at de nu kan bruge
færre rengøringsmidler, og at der ikke skal afkalkes så tit.
* Vi har tidligere snakket med Driften om de 2 private solcelleanlæg, men hvordan er det
egentlig med anlægget, der hører til Høker 2 (som står på Høker 6)? Er det tilmeldt og bliver
det tilset? Ved Driften noget?
* Driften skriver i Hyldeposten om udsugningen på vaskeriet. Der er forskellige udfordringer,
fordi der bliver for varmt, på vaskeriet. I stedet for at gøre mere for at fyre for gråspurvene,
kan der så ikke monteres en varmeveksler?
* Møde med Habitats. De vil næppe kunne rådgive os i fht. regnbedet ved boldbanen, så det
ender nok med en ”almindelig” Startpakke. Så må vi se, hvad der kan komme ud af det, og
tage den derfra.
* Møde om ladestandere. Udvalget har sat gang i en ansøgning om 18 ladepunkter, hvor vi
kan få 25 % tilskud. Der er deadline ved månedens udgang. Får vi pengene, skal vi
efterfølgende have konkretiseret projektet, have det på beboermødet og få laderne etableret i
løbet af 2022.
* Næste GMU-møde er temamøde om at blive Verdensmålbebyggelse, og den proces vi skal
have med de andre udvalg og bestyrelse. Vi satser på et møde med Signe fra Verdensmål
Centeret i december.
* Næste møde tirsdag den 16.11 kl. 8-10.


