
Referat fra GMU-møde onsdag den 6.5.2021

Til stede: Sif, Henrik, Jens og Povl (ref)

1. Gennemgang af Handleplan
- Pga. Corona har arbejdet haft en kæp i hjulet. Derfor når vi heller ikke alt i Handleplanen,
men må prioritere.
- Vi genoptager arbejdet med at blive Verdensmålsbebyggelse. Til næste møde samler vi det,
vi tidligere har aftalt, og det vi allerede har på skrift, og Jens og Sif prøver at kigge på de mål,
de skulle bearbejde.
- Vi tjekker vask af nedgravede og låg af med driften.
- Henrik og Povl aftaler et par løfte-låg-ture, så vi kan få en kvalificeret fornemmelse af
sorteringen.
- Indsats for ”knude på posen” er altid godt.
- AVC’s fem madaffaldsvideoer prøver vi at få lagt på FB.
- Sortering i de nye fraktioner (kartonner, tøj og farlig affald) afventer kommunen, der laver
affaldsplan i år og iværksætter de nye fraktioner i 2022.
- Forslaget til ny Materiale- og Genbrugs gård er sendt til afstemning. Det vil være fint, hvis
det får en anbefaling med fra klunserne og værkstederne.
- Der deltog 14 i den årlige DN-affaldsindsamling. God dag.
- Der nedsættes et nyt elbil-lade-stander udvalg i Brugergruppen/kommunen. Povl melder sig
til det.
- Udskiftning af vores belysning har kommunen udskudt. Vores anlæg er endnu ikke nedslidt.
Vi må vurdere om belysningen skal glide ud i Handleplan 22.
- Et opslag om Giftfri Have på FB, vil være godt.
- Vi vedligeholder først og fremmest den nordlige og østlige del af Junglestien.
- Sif sidder med i gruppen Nyt-materiale-til-nyindflyttere. Hun inddrager GMU, når tiden er
inde.
- Samarbejde med Delebilen skubber vi til Handleplan 22. Når renoveringen går i gang,
kommer der pres på P-pladserne – også derfor vil det være godt, hvis flere gik over til
Delebil.

2. Andet
- Vi har via GMU-kontoen indkøbt træ til bede i Domen.
- Den nye komprimator kommer til Genbrugsgården den 6.5.
- Det ser tyndt ud med lammene i år. Kun en har meldt sig. Vi skal være fire.
- Tårnet er kommet op. Det ser godt ud og er stabilt, så alt er endt godt.

3. Næste møder
- Tirsdag den 1.6. kl. 8.00
- Torsdag den 24.6. kl. 8.00

Ref.: Povl


