
Referat fra GMU-møde den 7.10.2012 

 
Tilstede: Helene, Sif, Janne og Povl 
  
Dagsordenen: Årets handleplan plus det løse. 
 
1. Målsætninger 
- Vores 5-årsmålsætninger 2011-15 er fir varem hvert år at ligge under det gennemsnitlige forbrug 
og samtidig i Top 5. For el hvert år at ligge i Top 2. Og for vand hvert år at ligge under kommunens 
mål for vandforbrug pr. person i døgnet (100 liter), og samtidig ligge i Top 2. 
- På nær vandmålet (med de 100 liter) er målene ret indforstående, og hjælper og siger ikke den 
enkelte beboer noget. På næste GMU-møde tager vi op, hvordan vi kan gøre målene 
mere operationelle for den enkelte. 
  
2. Høkerlængen 2 
- Teknikkerne har fundet ud af, hvordan teknikken skal skrues sammen, så varmesystemet kommer 
til at virke (luftvarmen skal afløses af radiatorvarme). Povl har rykket for en tidsplan, og 
Teknologisk har bedt rådgiveren om den. Vi skal gerne have systemet lavet her i efteråret, så det er 
klar til at kunne stå sin prøve hen over vinteren. 
- Når systemet virker, kan vi få lavet betalingsaftalen med Kirsten. 
- Michael J. og Bo-Vest har arbejdet på at få samlet op på økonomien. Hyldespjældet er begyndt at 
overtage udgifterne til huset fra EUDP-projektet. 
  
3. Suderlængen 4 
- Udviklingsprojektet kører og det styres af Gate 21. Selve byggeprojektet handler om 
vakumisolering og højstyrkebeton. 
- Vi spørger ind til projektet på byggeudvalgsmødet den 8.10., herunder om der er lavet tidligere 
termograferinger og om der er planer om at lave nogen til vinter. 
  
4. Deltage i Agenda Centerets 2 netværk 
- Centerets ekskursion den 6.10. til Helsingborg gav bl.a. indput til en kampagne "I love 
Hyldespjældet" eller "I love Albertslund". Vi vil gerne være med til at udvikle og afprøve den slags 
kampagner. 
  
5. Vindmølleandel 
- Intet nyt. 
  
6. Byggeudvalget 
- Landsbyggefonden kommer på besøg den 20. november!! Spændende!! 
- Der er byggeudvalgsmøde den 8.10. 
  
7. Evaluere på Affalds-undersøgelsen 
- Undersøgelsen blev overfladisk løbet igennem. 
- Undersøgelsen har umiddelbart givet anledning til 3 henvendelser om at blive klunser, dog uden at 
nogen har bidt endeligt på endnu. Povl laver og uddeler en seddel.  
- Undersøgelsen viste et behov for at kunne komme af med pap døgnet rundt. Povl snakker med 
Driften om, hvordan vi kan prøve det af i papir-og-glas-tre-kant-øen ved Genbrugsgården. 



- Undersøgelsen viste også en overvældende interesse for indsamling af det organiske materiale til 
central bioforgasning. Vi kan tilbyde os til kommunen som forsøgsområde. 
- Vi tager undersøgelsen på til grundigere evaluering på næste GMU-møde. 
  
7. Hjemmekompostering 
- Vi spørger Patrick, om han vil fortsætte som kompost-kontakt-og-hjælpe-mand. 
 
8. FSC-miljøcertifiseret træ 
- Michael K. har spurgt vores træleverandør, om de kan levere FSC-mærket træ og hvad det koster. 
Vi har ikke fået svaret endnu. 
  
9. Vedligeholde vores 2 mosaikker 
- Der har heldigvis ikke været meget graffiti på dem på det seneste. 
 
10. Afholde nytårs-fyrværkeri-kluns den 1.1.2013.  
- Som vi plejer. 
 
11. www.hyldenet.dk og Hyldeposten. 
- I næste nummer skal vi have noget med om: Spørgsmål 2 i affaldsundersøgelsen om den 
organiske materiale / central bioforgasning, om flere frivillige klunsere og Nytårskluns.  
 
12. Sikre opfyldelsen af vores mål for 2011-15 
- Kommer på næste GMU-møde 
  
13. Husdyrudvalget 
- Husdyrudvalget vil gerne diskutere pasning af lam og høns. Vi inviterer dem med på næste GMU-
møde. 
  
14. Miljøkontoen 
- Vi har ca. kr. 31.000 stående på miljøkontoen. Da vi løbende får de penge, vi skal bruge via 
aktivitetskontoen, så har vi ikke rigtig brug for miljøkontoen. Pengene kan evt. bruges til Tårnet 
eller Høker 2 eller hvis der er andet ekstraordinært, hvorefter kontoen evt. kan nedlægges. Povl 
snakker med Michael J. 
  
15. P-pladser 
- Der har været en henvendelse om P-pladser og dårlig parkeringskultur til Afdelingsbestyrelsen. 
AB laver noget til Hyldeposten, så vi skal ikke umiddelbart gøre noget. Måske er de markerede P-
pladser lige smalle nok. 
  
16. Ny affaldsplan 
- Kommunens nye affaldsplan har været i høring og gennem Brugergruppen, der har strammet den 
op og fået fremrykket beslutninger og handlinger, så for meget ikke går op i undersøgelser.  
  
17. Næste GMU-møde 
- Søndag den 18.11. kl. 10. i AB-lokalet. Sif inviterer Husdyrudvalget. 
  

Ref. Povl 7.10.12 
 


