Mandag den 15.8. holdt vi først GMU-møde og siden møde med Jesper Handskemager. Det
kom der rundt regnet følgende ud af – og klunsere og affaldsambassadører vær OBS på, at der
også er noget for jer i referatet:
- Helene har lavet en fin indendørs-sorterings-folder, som rettes lidt til, og så deler vi den ud til
jubilæet, og som indstik til Hyldeposten. Den skal også på hjemmesiden og linkes til på FB. Efter
den 1.10. kan vi supplere med personlige beretninger om indendørssorteringerne.
- Til jubilæet har vi lånt Agenda Centerets demo-sorterings-skabe. Vi bemander dem fra kl. 13.
- Søndag kan skabene stå på Genbrugsgården, hvor vi håber klunser-passer-holdet vil være de
store formidlere.
- Tirsdag og torsdag fremviser GMU dem i Cafeen. Den 30.8. kl. 17-19 (Jens og Helene). Den 1.9.
kl. 17-19 (Sif of Povl).
- I skrivende stund har følgende Affaldsambassadører meldt sig: Peter, Henning, Henrik, Helene,
Povl og måske Bjarne. Vi kan godt bruge nogle flere.
- Biospand, sorteringsfolder og bioposer husstandsomdeler vi onsdag den 28.9. Vi mødes kl. 17,
samler og pakker spandene og stemmer så dørklokker. Affaldsambassadørerne opfordres til at
være med.
- lørdag den 1.10. åbner vi de nye affaldsøer. Folk inviteres til at møde op og blive introduceret til
dem. Kl. 12 åbner vi tre øer, og kl. 14 åbner vi fire øer.
- GMU’s beretning og Agendaplan blev gennemgået. Den skal rettes til, Grønt Regnskab skal med
og den skal have lidt billeder, og så er den ellers klar til tryk.
- Klunserne har aftalt at holde møde i november. Dato er endnu ikke fastsat.
- Mikkel fra Bo-Vest vil gerne mødes med AB og GMU om Grønt Regnskab. Vi afventer dato fra
AB.
- Giftfri haver er på dagsordenen hos UAU.
- Næste møde: Tirsdag den 6.9. kl. 8.00
Møde GMU og Jesper:
- De første to beholdere er i jorden nu på Store Torv. Resten følger. Der er byggemøde tirsdag.
- Jesper snakker med Sara på kommunen om logistikken med levering af biospande og poser og
sorteringsvejledninger.
- Jesper organiserer tingene, så vi kan få sorterings-skabene opbevaret under halvtaget ved
autoklubben (eller et andet indendørs sted).
- Vi skal ringe på igen efter f.eks. 3 måneder med nye bioposer og for at høre, hvordan det går.
- Nyindflyttere skal have udleveret spande, poser og vejledning.
- På Genbrugsgården skal vi have minicontainere til de fraktioner, der også er i øerne (bortset fra
bio), i fald øerne er fyldt op.
- De minicontainere der bliver til overs skal vi prøve at få genbrugt i andre boligområder, som
blomsterkummer eller….
- Når de nye øer åbner, skal de gamle spærres af. Minicontainerne kan placeres ved Strædernes Pplads.
- Cafe-Gitte, kontoret og materialegården skal også sortere affaldet. Størst udfordring er Cafeen.
Jesper snakker med Gitte.
- Driften er OBS på, at der vil være noget affalds-kaos i den første tid, der skal håndteres, indtil folk
har fundet ud af de nye øer. Der skal være daglig tilsyn og oprydning, og vi skal give beboerne
tilbagemeldinger ved fejl, så de hurtigt lærer at gøre det rigtige. I det hele taget kan man sige, at
Driften nu ikke længere skal være skraldefolk, men de skal være genbrugsvejledere.

- Plastfraktionen vejer ikke meget, så den kan få svært ved at skubbe posen i den nedgravede
beholder ud og så den kan falde ned. Der kan blive behov for at driften og ambassadørerne derfor
har en ”mase-ned-pind” – en såkaldt Skubbeneder.
- Tømningsfrekvensen kan justeres efter behov.
- Der er en spildbakke i bio-fraktionen, men ikke i glas, som kan være den anden fraktion, der
potentielt kan give lugtgener. Hvis en beholder lugter, skal Driften vide, hvem de skal ringe til for at
få den renset.
- Der er ikke noget nyt om den nye klunser-skur-vogn. Jesper forhører sig.
- Når komposten ligger i samme bås år efter år efter år, så sker der nedsivning af kvælstof. Det er
ikke så godt. Derfor må vi prøve at bytte om på jord, kompost og flis.
- Næste møde: Tirsdag den 6.9. kl. 9.00
Ref. Povl M.

