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Dagsorden: 

Investering i ny affaldsordning.  

Lotte bød velkommen og informerede om, hvorfor vi i bestyrelsen havde taget den beslutning, at lave om 
til anden form for indsamling af renovation. 

Stig informerede om, hvad der var blevet gjort for at komme lugt og fluer til livs og hvad der bliver gjort 
andre steder. 

Generelt er der mange steder man er gået over til molokker fordi det skulle mindske lugt og flue generne. 

Stig havde fået to tilbud fra de 2 store aktører der er pt. på markedet og det bedste var fra firmaet Joca 
som har givet et tilbud på 1 stk. 5m3 neddroslet til 4 m3 nedgravet molok til husholdningsaffald og 1 stk. 
2m3 molok til papir og pap inkl. etablering på 85.375 kr. som Stig har fået forhandlet ned til 79.900 kr. 

Odense renovation har samtidigt udregnet, at vi vil opnå en besparelse på 10.114 kr. i renovationsafgifter. 

Der blev efterfølgende diskuteret for og imod løsningen. 

Der var bl.a. forslag om, af hver husstand skulle have sin egen skraldespande til husholdning og papir/pap. 

Der blev også et forslag til en billigere løsning evt. med skilte som kunne vise hvilke spande der måtte 
bruges og som så skulle flyttes til næste spand der den var fuld samt ud sprøjtning af gift som den der 
skiftede til næste spand skulle sprøjte ud. 

Efter vi havde snakket for og imod blev der stemt om molok løsningen og det gav 

2 stemmer imod. 

7 stemmer for + 2 fuldmagter for, i alt 9 for af vi får etableret molok løsningen. 

2 stemte ikke. 

Der vil blive sendt mail ud til alle, når vi er klar til at lave pladsen om, fordi der vil blive roser og hegn 
tilovers som beboerne kan hente. 

Når entreprenøren er færdig vil rosenbedet blive omplantet med hortensia som vil vokse sig så høje, at de 
vil skjule molokkerne. 
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