Kort referat fra dagens GMU-møde den 28.8.2018

Til stede: Sif, Helene og Povl (ref.)
Afbud: Jens

Vi har modtaget VA’s Grønne Regnskab

Nyt om justering af tømmefrekvenser?
- Helene skaffer tømmelister fra Jesper og tjekker beholderne.

Opfølgning på vask af nedgravede beholdere og spray med eddike
- Vi spørger Jesper, hvordan det går med det.
- Vi forventer, at de skal vaskes igen til foråret.
- Jens undersøger hvordan de gør i Sverige.
- Vi beder Jesper om at få nye skilte fra kommunen.

Reservedele til nedgravede
- Jesper indkøber reservedele / lukkemekanismen til de nedgravede, så vi ikke skal bestille
montør fra Jylland.

Opfølgning på Giftfri haver
- I Hyldespjældet er 17 haver plus fællesarealer tilmeldt, så det går fremad.
- Vi tager det med igen i Handleplan 2019.
- Vi skal oplyse hvor store folks haver er, så de ikke går i stå på det.

- Måske har Jens ideer til, hvad vi mere kan bruge det til. Op på næste møde.

Udarbejdelse af et mere officielt layout / logo
- Sif forelagde ideer, som hun arbejder videre med.
- Povl skaffer det gamle logo til Sif.

Kompostbeholdere
- Folk må selv bringe kompostbeholderne til Genbrugsgården, hvis de ikke vil bruge dem
mere.
- Vi anbefaler at Driften beholder f.eks. 10 beholdere, så vi har, hvis nogen vil have en.
- Resten kan sendes til plastgenbrug, da der næppe er nogen, der er interesseret i dem.

El-bil ladestandere
- Vi forventer en stigende interesse for el-biler og dermed ladestandere.
- Som udgangspunkt er det ladestander-firmaerne som E-on og Clever, der skal opstille
standere.
- Vi skal have det med i forbindelse med renovering af belysningen og helhedsplanen.

Biltælling
- Povl prøver at få det gjort inden deadline på beretningen.

Glatførebekæmpelse / CMA
- Vi spørger Jesper

Facebook og Hyldeposten

- Spis-Hyldespjældet kan postes på FB.
- Helene kan lave en status på affald og tømning til næste nummer af HP.

Byggesagen
- Ikke noget nyt.

Tårnet
- Det lysner for Tårnet.

Havefræser
- Er indkøbt. Palle er udlåner.

Beretning, Grønt Regnskab og Handleplan
- Helene og Povl leverer forslag ca. fredag.
Høker 2
- Det har væltet ind med vand i forbindelse med det seneste voldsomme regnskyl.
- Jesper skal tage affære.

Næste møde
- I spil er tirsdag, onsdag og torsdag i uge 41. Jens bestemmer.
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