
 
 
Referat fra GMU-møde den 31.10.2018 
  
Tilstede: Sif, Jens, Helene og Povl (ref) 
  
FN’s 17 Verdensmål 
- Vi vil gerne arbejde med FN’s 17 Verdensmål, og derigennem give vores lokale bidrag til den 
globale bevægelse frem mod bæredygtighed. 
- Vi vil tage udgangspunkt i vores handleplan, hvor vi især fokuserer på sortering og 
genanvendelse, og derfor er vores vej ind i Verdensmålene gennem mål 12 ”Ansvarligt forbrug 
og produktion”, der netop også rummer genanvendelse. 
- Vi skal ikke stirre os blinde på et verdensmål, men sikre, at det vi gør på et felt, ikke er i 
modstrid til andre mål. På den måde bruger vi målene til inspiration til at finde samlede 
løsninger. 
- Vi laver en side, hvor vi folder målet, tankegangen og indsatsen ud. Povl laver et udkast til 
næste møde. Siden kan bruges i Hyldeposten mm. 
- Vi skal holde indsatsen med Verdensmålene på  et konkret plan, og de kan danne udgangspunkt 
for vores Handleplan 2020. 
- Vi anbefaler AB, og de andre udvalg, også at diskutere Verdensmålene. AB kan f.eks. vælge at 
arbejde med Bæredygtige lokalsamfund (11), som en overordnet paraply for Hyldespjældet. De 
andre udvalg kan så også vælge hver deres mål at arbejde med, og på den måde være med til at 
udfylde det overordnede mål. Sif tager det med til AB (julemødet). 
  
Løsningsgruppe 
- Vi vil gerne inddrage andre i vores arbejde. 
- Konkret kan vi lave en gruppe, der skal se på Genbrugsgårdens fremtid. Genbrugsgården er 
nedslidt, og der kommer færre end før vi fik nedgravede beholdere, så måske skal den derfor 
gentænkes. 
- I gruppen skal der være klunsere, folk der bruger gården, folk der ikke bruger gården og….. 
- Som medlem af gruppen forpligtiger man sig til at deltage på 2-3 (kreative) møder. 
- Form og indhold samt deltagere må vi arbejde med, så gruppen kan samles til foråret. 
- Helene laver et oplæg, der beskriver problemet, opgaven og hvilke profiler vi gerne vil have 
med i gruppen. 
  
Næste møde torsdag den 6. 12. kl. 8 – 9.30 
 


