
 

GMU møde 16.11 2011 REFERAT 

 

Tilstede: Patrick, Povl, Sif og Helene (ref) 

 

Gennemgang af Handleplan for 2012 

 

- Høker 2: Povl har deltaget i teknikermøder. Luftopvarmningen fungerer  

ikke. Der bliver nu opsat radiatorer til udnyttelse af varme fra solprismet.  

Der vil fortsat være afkobling af fjernvarmen. 

 

- Indkøb af miljømærket træ: ACA er ved at lægge sidste hånd på et notat om  

miljømærket træ, anbefalingerne vil blive forelagt driften. 

 

- Nytårskluns: Povl, Patrick og Helene deltager. Genbrugsgården varsles  

åbent 14-15. Ligeså vil genbrugsgårdens åbningstid d. 25.12 også være 14-15.  

Helene laver opslag. Sif sørger for at det bliver hængt op på tavler og  

genbrugsgården 2 søndage inden. 

 

- Miljøprincipper: På næste møde skal vi gennemgå vores miljøprincipper, som  

skal skrives sammen i et dokument. De fleste står nu skrevet i sidste  

Agendaplan. Miljøprincipperne skal på beboermøde. 

 

- Nyindflyttere: Fremover skal nyindflyttere have omdelt særskilt brev om  

affaldshåndtering og muligheder for kompostering. Helene reviderer  

affaldsvejledningen og laver omslag til nyindflytterne. Vi skal have besked  

fra Driften om, hvem der flytter ind. 

 

- Ny affaldsordning  - papir og glas: Michael Jensen er ved at indhente  

tilbud på huse m.m. Husene skal være sorte, hvis muligt ligesom hegnet.  

Træet skal være miljømærket hvis muligt og i hvert fald ikke  

trykimprægneret. Samlet set forventes det at blive lidt dyrere end forudset,  

men stadig et godt stykke inden for den økonomiske ramme. Ordningen  

forventes klar 1.2 2012.  Vi informerer beboerne 

inden. Povl skriver i HP. Helene laver folder til omdeling og opslag til  

affaldsskure og genbrugsgård. Folderen skal indeholde kort med placeringer  

af de nye affaldshuse. Driften skal evt. lave officiel varsling. Det skal  

fremgå at eksisterende kassetter fjernes og hvis man ønsker at beholde dem,  

skal man selv fjerne dem. Vi skal have aftalt en strategi med Driften om  

nedtagning af eksisterende fraktionskasser. Strategien skal meldes ud til  

beboerne. Bagbeklædningerne skal formentlig blive siddende pga huller i  

skurene. Driften skal evt. lægge seddel i kassetterne inden sidste tømning,  

for at varsle at næste gang er sidste gang og kassetterne fjernes. 

 

- Pil / haver: Sif spørger Mikkel om navne på hvem, der har haver og hvem,  

der står på venteliste. Povl skriver i HP, at alle, der ønsker haver hhv.  

pil skal melde sig til Povl. Herefter afgøres omfanget af haver hhv pil. 

 

- Solceller: Povl har været til møde med Carsten Larsen og Jesper Rasmussen  

fra BO-VEST om muligheden for at få solceller under råderetten. DONG var  

også tilstede og vil gå videre med at undersøge lovgivningen omkring  

ejerskab og afregningsforhold. DONG vil tilbyde pakkeløsning der inkluderer  

lånefinansiering, forsikring og vedligehold. De vender tilbage med koncept.  

Målet er at få solceller i HS til sommer. 

 

Andet 

- Sif orienterede om arbejdet i det nyligt nedsatte miljøudvalg i BO-VEST,  

der er en udvidelse af det gamle VA Miljøudvalg. Der arbejdes for at alle  

afdelinger tilmeldes "Min Energi", hvor forbrugsdata for el, vand og varme  

kan registreres og forbruget følges. Sif beder Carsten tilmelde GMU som  

"Kigge på bruger". 

 

Helene  19.11.11 

 

 


