Udearealudvalget
Referat fra UAU-mødet d. 4.marts 2020
Til stede: Jens Thejsen (JT), Lis Livornese (LL), Anne Tittmann (AT), Gitte-Elise Klausen (GEK), Bendte Poulsen (BP),
Henrik Hansen (HH) og Henning Larsen (HL)

1.

Godkendelse af referatet fra sidste møde (14. januar 2020)

Referatet blev godkendt.

2.

Siden sidst – beboerhenvendelser

JT orienterede om en henvendelse fra driften, vedr. et kastanjetræ ved siden af skulpturen ”Vælte Peter”.
Besluttet: Træet fælles
Træ med sandfang (brønd) ud foran Åleslippen nr. 6
Besluttet: JT kigger på dette sammen med Jesper Handskemager (JES) torsdag d. 5/3
Henvendelse vedr. bagstræde Suderlængen/Torvelængerne
Besluttet: JT og JES kigger på dette 5/3 og følger op.

3.

Plejeplan – hvad skal vi have med?

Besluttet:
Den største ændring fra sidste gennemgang er beskrivelse og forslag omkring elefanttrappen, bl.a. er det udvalgets
opfattelse, at trappen er farlig da der stikker jernspyd om igennem svellerne og at disse forurener jorden. Udvalget
foreslår at fjerne svellerne og smide sand på området, derefter plantes der en bølgende blomstrende skråning og
enkelte terrasser med små siddepladser.
Hele afsnittet om espalier på visse adresser skal ud af plejeplanen, da det står bedre et andet sted.
Under punktet ”Naturpunktet” skrives der, at enkelte popler/asp bliver etableret som ”Højstub”.
Under punktet ”Kærmosevej”, indskydes det at beplantningerne også er støjdæmpende for de tætteste beboere.
Under punktet ”Græsarealerne”, tilføjes efter ordet ”efter behov” skrives der, boldbanen vil dog blive slået tiere.

4.

Vedmur/Brændemur

Der er nu smidt jord på.
Besluttet: JT får indkøbt nogle planter som kan tåle lidt af hvert og placeres på Brændemuren. (eks. Bregne
”englesød”).

5.

Den Grønne Kile

De sidste planter er indkøbt og plantes muligvis lørdag d. 7/3 om formiddagen (udvalgets medlemmer er velkommen)

6.

Regnskabsbeboermødet d. 25. marts 2020

Besluttet: Sammen med Skulpturudvalget, fremlægger UAU forslag til ændring af valgperioden for udvalgsmedlemmer.
Det foreslås, at valgperioden forlænges fra et til to år således, at der vælges to medlemmer i lige år og tre medlemmer i
ulige år. Hvilket betyder, at der på budgetbeboermødet til september 2020 vælges 3 medlemmer for en 2 årige periode
til UAU, mens der til skulpturudvalget på budgetbeboermødet i marts 2021, vælges 2 medlemmer for en et årige periode
og 3 medlemmer for en 2 årige periode.
Begrundelsen er, at udvalgene ønsker at den viden der ligger i de enkelte udvalg, ikke forsvinder, hvis alle medlemmer
skulle blive udskiftet samtidig. Samtidig vil man få samme valgperiode som afdelingsbestyrelsen.
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7.

Evt.

Der henstilles til, at driftens personale undgår at køre ude i rabatterne og pløje græsarealerne op.
En snak om at gøre UAU mere synlig og hvordan beboerne som har gode ideer, kan rette henvendelse til udvalget.
Udvalget blev enige om at lave en artikel til Hyldeposten (deadline 18. april) omhandlende bl.a. plejeplan, tilskud o. lign.
BP spurgte ind til blomstereng ved Tingstræderne, dette er med i Den Grønne Renoveringsplan og der afventes
økonomisk snak om dette.
Udvalget arrangerer tur til ”Ballonparken” på Amager, hvor udvalget betaler for rundvisning, mens deltagerne selv
betaler for transport og entré. (HL undersøger transportmuligheder)
HH forespurgte omkring verdensmålene, hvordan synliggøre vi det vi gør i Hyldespjældet som indeholder emner der
rammer verdensmålene. Udvalget havde efterfølgende en mindre drøftelse om verdensmålene og UAUs arbejde.

8.

Kommende møder

Torsdag d. 2. april 2020 (GEK medbringer kage) (Husk Markvandring kl. 18:30)
Henning Larsen
Referent
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