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1

Godkendelse af sidste mødereferat (13/03/2014) og dagsorden

Ref. Højelt GBS holder (formentlig) lukkedag 5. august og åbner derefter.
2

Orientering v. Affaldsgruppen

Ref. Henvendelse fra 10/6 Gilleåsen 16: Affald smidt ud på vejen; lå i en uge. Per
følger op ved at kontakte skraldemanden og understrege proceduren om at
efterlade overfyldt dagrenovation og lægge en ekstra sæk.
Henvendelse om invasive arter til haveaffald: Grønt haveaffald på GBS'erne
køres på markerne og bruges som grøntgødning.
Invasive arter skal i småt brændbart.
Forslag om at samarbejde med kommunens 'bjørneklo-folk' om at
kommunikere affaldshåndtering samtidig med.
Per og Camilla tager den med videre til Dennis P.
Abia minder pladsfolkene om proceduren.
Leif bringer op, om sommerhusejerne kan få lavet ordningen for
dagrenovationen om, så der bliver færre tømninger om vinteren og billigere
gebyrer.
Ved sidste udbud af dagrenovationen blev det politisk besluttet ikke at gøre
forskel på helårshusstande og sommerhuse.
Leif opfordres til at lave en skriftlig politisk henvendelse.
3

Ombygning af genbrugsstationerne - status v. Abia

Ref. Højelt GBS er stadig i en byggefase.
Undervisningsfaciliteterne er sat i bero/forsinket.
Indvielsesdato vil blive i midten af august.
Skærød GBS ombygges fra ca. november 2014.
Kontrakt underskrives med rådgiver i næste uge.
4

Sorteringsforsøg i Græsted Park - status v. Per

Ref. Kører fra i morgen med sortering af restaffald, bioaffald, plast, metal, glas,
papir.
Leif efterspørger en til batterier - Per tager den videre.
Kasper fremviser billeder.

5

Orientering om Miljøministeriets nye ressourceplan v. Camilla

Ref. 50 % genanvendelse af husholdningsaffaldet er et nationalt mål og et
vejledende mål for de enkelte kommuner.
Kommuner vil fremover blive målt på, at de "efterlever ressourceplanens mål
og visioner".
Teknisk Udvalg har udskudt beslutningen om firkammer-beholderen på
ubestemt tid og ønsker en studietur i efteråret.
Tonny foreslår at få studerende til at lave eksamensprojekt om optibag-anlæg
(sortering af farvede poser).
Affaldsgruppen inviteres med på studieturen til efteråret.
6

Analyse af sommerhusaffald v. Camilla

Ref. 150 sommerhuse fra Sandet. Deres affald er blevet sorteret og der vil komme
en rapport over, hvad det indeholdt og hvor meget der ville kunne
genanvendes.
7

Forsøg med storskrald v. Per og Camilla

Ref. Forsøg med storskrald vedtaget 4. juni på Teknisk Udvalg.
Der er vedtaget, at der skal udarbejdes forslag til et forsøg, der skal køre i et
års tid i et område med både sommerhuse og helårshuse.
Der er pt. en diskussion i gang om storskrald i Ugeposten.
Administrationen kan fx lade sig inspirere af Halsnæs.
8

Konkurrence om æstetiske skraldespande (jf. Mettes idé)

Ref. Tonny har en brochure med "Udemiljø-løsninger" (BlueTop Frox)
Tages op igen næste gang, når Mette kan være med.
9

Evt.

Ref. Ældreboliger v. Birkevang i Gilleleje: Klager over, at der skal gås langt med
affaldet.
Fælles containere opsat ved indførelsen af bioaffald i stedet for en
affaldsbeholder til hver husstand.
Per og Henrik har fulgt op for længe siden.
10
Ref.

