Referat fra GMU-mødet onsdag den 2. marts 2022
Til stede: Jens, Henrik, Sif og Povl (ref.)
17 Verdensmål
- Det har været afholdt 3 rigtig gode workshops ind til videre (GMU, Kluns og AB).
Workshopsene har både arbejdet med værdier og handlinger. Grupperne er fundet frem til
følgende mål
* 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.
* GMU
1. Vi skal være på forkant med efterspørgslen på ladestandere til elbiler.
2. Vi skal have de mest optimale miljø-, energi-, genanvendelses- og klimaløsninger i
helhedsplanen.
3. Alle hyldespjældere engagerer sig i den grønne omstilling og i arbejdet med at blive
Verdensmål bebyggelse.
Hyldespjældsmål: 2025 mål
* AB:
1. Få flere med i fællesskabet.
2. Der skal være højt til loftet i Hyldespjældet.
3. Arbejder for attraktive og fremtidssikrede boliger.
Kommende Workshops:
* Cafe har workshop 2.3.
* UAU har workshop 15.3.
- Det er godt (nødvendigt) at have en tovholder på workshopsene, der kommer udefra.
- Vi tænker, at målene er 2-årige. Vi foreslår dog halv-vejs-workshops efter et år.
- Vi skal passe på ikke at beskrive det eksisterende for rosenrødt.
- På næste GMU møde, efter at de to sidste workshops er gennemført, samler vi alle mål i et
puslespil, og vi diskuterer ”Hvad nu?”: Sammenskrivning af det hele, kommunikationsplan,
Aktivmøde især om det gennemgående at inddrage og engagere, hvordan kommer målene
ind i handleplanerne, har vi brug for en ekstern oplægsholder…
- Vi bringer arbejdet videre til VA’s Verdensmåludvalg og Verdensmål Centeret vil tilbyde
workshops til de andre boligområder.
Klunsermøde
- Klunserne har haft møde om den nye Materialegård. Deres kommentarer er gået videre til
Bo-vest og Rambøll. Povl har møde med Andres og Danny den 3. kl. 12.
"Mere vild natur i Hyldespjældet"
- Sammen med Vinie har Jens og Povl arbejdet med rapporten fra Habitats. Det har
udmøntet sig i en ”Handleplan”. Den bør være tilgængelig på nettet!

- Vi undrer os over procenterne i rapporten. De siger, at vi har 38 % i dag. Det synes ikke at
være meget. Hvis det er fordi, de ikke tager højde for, at vi faktisk bor i en by (og ikke ude i
naturen), er deres metode og opgørelse ikke god nok…
Brev fra kommunen
- Vi har fået brev fra kommunen om, at den nye karton-fraktion starter til oktober.
Andet:
- Driften har fået en (miljø)rundtur i Hyldespjældet.
- Sif snakker med Heidi om info-materiale til indflyttere, om det vi skylder vedr.
sorteringsvejledningen mm.. Efterfølgende kan Povl ajourføre materialet.
- Palle har tilbudt at overtage udlån af haveredskaber efter Bjarne. Det er bare vældig godt.
- Der er godt samarbejde om Elefantskråningen med Galgebakken. Jens har lavet forslag til
sliske og beplantning.
- Man kan stemme til HOFORs vandbestyrelse i marts måned og Povl stiller op igen.
- Næste møde torsdag den 24.3. kl. 8.00.
Povl

😊

