
 

Referat fra GMU-møde den 10.1.2012 

 
Tilstede: Sif og Povl (ref.) 
 
 
1. Gate 21 / Plan C’s forslag om at lave nogle fysiske udviklingsprojekter 
på nogle huses klimaskærm i Hyldespjældet 
 
- Gate 21 vil gerne prøve nogle bygningstekniske ting af og har henvendt 
sig, om vi er interesseret i at gøre det i Hyldespjældet.  
 
- DTU har møde om hvilke tiltag, der kan komme i spil. 
- Den fysiske gennemførelse skal ske i 2012. 
- Projekterne skal i givet fald understøtte helhedsplanprocessen. 
- I fald vi skal betale noget, skal det så vidt mulig går over helhedsplanen 
/ Landsbyggefonden. 
- Det skal på beboermødet i marts. 
- GMU anbefaler at vi går videre.   
 
2. Papir og Glas fraktioner i øer 
- Der har været artikel i Hyldeposten, og det skal der igen til den 1.3. 
- Helene laver folder til omdeling og opslag til affaldsskure og 
  genbrugsgård (sidste referat). 
- Povl snakker med Michael J. om ting, der skal koordineres og informeres 
  om; tidsplan, nedtagning af gamle fraktionsstativer, varslinger … 
 
  
 
3. Henvendelse til Nyindflyttere om vores affaldssystem 
 
- Vi har fået listen over de seneste flytninger fra driften (er mailet 
   rundt). 
- Vi afventer at gøre noget til papir og glas er på plads. 
  
4. LED lys i udelampe 
- Niels fra Galgebakken siger, at der nu kan monteres LED-lys i vores 
lamper. Sif snakker med ham. 
  
5. Haver vs. Pil 
- Sif får overdraget af Mikkel, hvad han ved om haverne, og hvem der har 
  haver.  
- Processen kører sin gang, og folk der er interesseret, skal henvende sig 
  til Povl.  
- Galgebakken er evt. interesseret i, at kunne bruge ubenyttede haver. Sif 
   snakker med Niels. 
 
- Vi skal have en indstilling og kommissorium til beboermødet i marts (Povl 
  finder det gamle kommissorium frem). Derfor holder vi næste GMU møde den 
  5.3. kl. 17.15. 
 
 6. Madspild i Cafeen 
 
- Povl snakker med Gitte. 
 



  
 
7. Nytårskluns 
- Det blev til 107,5 poser i år.  
 
8. Vild ide – TÅRNET 
- GMU er med på ideen. 
 
  
9. Miljøprincipper 
- Vi har lovet at forelægge vores miljøprincipper til vedtagelse på 
  beboermødet i marts. Helene og Povl samler dem og kommer med forslag. 
- Det skal på næste GMU møde den 5.3. kl. 17.15. 
 
  
 
10. Beboerkommentarer til byggesagen 
- GMU er bedt om at forholde sig til de grønne kommentarer, som beboerne er 
  fremkommet med i helhedsplan processen, så det gør vi – i spredt orden: 
 
- Regnvand i vaskeriet: Ikke umiddelbart noget vi vil arbejde på. 
  Vurderingen er, at maskinerne efterhånden bruger så lidt vand, at det 
  økonomisk slet ikke hænger sammen. Den slags skal bygges ind ved nybyggeri. 
 
 
- Brændeovne: Det er ikke en god ide i Hyldespjældet. Og i forbindelse med 
  renoveringen skal vi måske overveje, at fjerne de to vi har, da de 
  forhåbentlig bliver overflødige pga. den bedre isolering. 
 
- Affaldsø på Store Torvs P-plads: Den skal ikke fjernes, og nu bliver den 
  også udbygget med papir og glas. 
 
- Private P-pladser: Private handicappladser er ok, men flere private 
  pladser vil betyde, at der vil blive mere spildplads og brug for etablering 
  af flere pladser, og det synes ikke realistisk og hensigtsmæssigt. 
 
- Dyrkning af afgrøder: Det er interessante ideer, som vi kan samle under 
  begrebet Urban Farming, og som kan tages op på et tidspunkt.  
 
- Sø med fast bund: En sø er nok ikke lige det der står først for, men i 
  stedet vil vi anbefale at arbejde med regnbede, faskiner og grønne tage 
  (herunder på skure) til regnvandet er interessant. Indgår delvist i 
  helhedsplanen. 
 
- Åbningstid på Genbrugsgården: Der synes ikke behov for at udvide 
  åbningstiden, og det er heller ikke realistisk på frivillig basis. 
 
 11. Andet 
Hvad skylder vi fra handleplanen udskudt til næste gang. 
Næste møde den 5.3. kl. 17.15. 
 
 


