GMU møde d. 21. juni 2010

REFERAT

Tilstede: Patrick, Povl og Helene (ref.)
Afbud fra Sif
Hvad skylder vi
Handleplanen blev gennemgået. Vi skylder:
- Revidere vores affaldsplan, skal cleares med kommunens nye affaldsregulativ, der kommer i
høring i juli. Helene
- Lave Klunser Hvidbog. Helene
- Kompostvejledning på HS hjemmeside + notits om at man kan ringe til Patrick (61608903) for
hjælp. Helene
- Forny Grøn Bolig Diplom. Helene
- Skrive box til HP om at man kan henvende sig, hvis man vil have hjælp til kompostering. Patrick
- Skrive koncept for beboeraktivitets undersøgelse, der skal sendes til RUC videnskabsbutik.
Helene
- Fokus på varme og el:
- Lave interview med Bjarne, der har oplevet store elbesparelser, til HP nummer september.
Helene
- Skrive anden artikel om el til HP nummer november. Povl/Helene
- Skrive om varme og udluftning til HP sept. + nov. Povl/Helene
- Bede kommunen om at vi selv (alternativt ACA) deler det lille grønne regnskab ud i
Hyldespjældet, hvor vi vedlægger en læsevejledning + et par gode råd. Helene
- Undersøge om vi skal arrangere bytte LED-pære dag på genbrugsgården til efteråret.
Povl/Helene
- Indføre i næste handleplan, at vi vil undersøge hvilke elementer fra Høker 2 vi kan bruge
allerede nu i vores øvrige boliger (dør, LED, …..)
- Forløb med målsætninger efter 2010 er hovedpunkt på næste møde.
Orientering
Grønt regnskab 2009 er lige blevet offentliggjort. Vi er faldet i både vand, varme og elforbrug!
Varmeforbruget er faldet 1 %, elforbruget 1,5 % og vandforbruget hele 6 %! Vores fælles elforbrug
fremgår hverken af kommunens eller VA’s grønne regnskab, vi mangler også tal for vores affald til
forbrænding og deponi. Helene kontakter kommunen / BO-VEST.
Vi er begyndt at kunne komme af med aluminium igen. Sidst fik vi kr. 650,-.
Det vil være godt med en presser beboerne selv kan benytte – vi holder øje.
D. 11-12. sept. er der Åbent Hus arrangement over hele landet, arrangeret af BL. Vi skal bl.a. lave
et par miljørundvisninger.
Den 3 årlige rensning af urinrørene er overstået.
Næste møde
Torsdag d. 2. september kl. 17:15

