
Referat af UAU mødet den 10. august 2021

1. Godkendelse af referat
Referatet af mødet den 25. maj 2021 blev godkendt med nogle tilføjelser, der drejede sig
om planlagt beskæring af frugttræer i dette efterår, og ny indplantning i beplantningen ud
mod Kærmosevej.

2. Problemer med HRH
Den 6. aug har Jens haft møde med HRH ved direktør Palle Andersen og driftsleder Danny.
Der blev ikke optaget referat af  mødet. Palle Andersen medgav, at HRH ikke har leveret
tilstrækkelig god pleje af udearealerne. Palle Andersen ville rette op på dette. Der skulle
også blive tale at anvende bedre maskiner i plejen. HRH vil lade en faglig konsulent føre
tilsyn med udførelsen af plejen.  Jens forstod det sådan, at mandag den 9. august ville der
blive rettet op det, der mangler at blive udført fx. klippet rundt om skulpturerne og træer..
Dette skete ikke.  Jens skrev til Danny om dette. Palle Andersen skriver den 10. august,  at
HRH tirsdag den 11. august vil udføre det arbejde, der udestår.

3. Elefanttrappen
Jens har haft møde med Galgebakken.  En entreprenør kan for 123.000 løse opgaven. GB
kan levere store sten til befæstning af skråningen.

4. Skiltning De nye vilde arealer
UAU sætter skilte op ved de vilde arealer med forklaring.

5. Fældning af træer Åleslippen
Et stort birketræ i Åleslippen vælter fliserne rundt. Træet skal væk. Går under byggesagen.
Et stort nåletræ generer de nærmeste beboere. Træet skal væk  Går under byggesagen.
Ved Tingstræderne står et hældende fyrretræ. Træet skal fjernes.

6. Ansøgninger
Ved nyttehaverne står nogle hendøende buske. Nyttehavefolket søger 1000,- til stikkelsbær,
ribs og solbær. UAU bevilger.
En sandkasse  ved Torveslipperne søges beplantet. Jens skriver tilbage med et bud på
beplantning med blåbær og robust blomster. Evt også med råd om at bevare sand i
sandkasse og blande det op med havemuld. Ansøgeren orienterer og hører de øvrige
beboere på torvet.

7. Græstrimmer
Jens foreslår, at UAU, GMU, Skulpturudvalget og  Nyttehavefolket køber en græstrimmer.
Skal bruges omkring Domen, nyttehaverne og den grønne kile. Disse områder er ikke
omfattet af HRH´s plejekontrakt.



8. Plantehotel
Medio september udmeldes en plan for brug af plantehotel under renoveringen. Driften
omdeler en flyer. UAU skriver på FB, Hyldeposten og Hyldenet.
Fra den 1. november 2021 kan de første planter komme på hotel.
Driften står for booking af parceller til beboerne, der henvender sig. Aht overholdelse af
GDPR reglerne er det driften og ikke UAU, der håndtere administrationen.
Drifter indkøber et antal skelpæle.  UAU tager inden længe en markvandring og sætter de
første pæle i jorden og markerer et antal parceller.  UAU tegner en digitalt kort med
angivelse af  områderne og parceller.  Driften bruger dette kort til administration af
ordningen
Opstår der tvivl og tvist, er det UAU,  der ser på det. Ikke driften.
Renovering af HS er planlagt til starte 25. marts 2022 og afsluttes 27. juni 2024.
Renoveringen udføres formentlig i trediedel af bebyggelse ad gangen. Det kan betyde at
nogle beboere ikke får brug for plantehotel i 2022, men først i 2023. Det ved vi mere om,
når den valgte entreprenør har sat en tidsplan for arbejdet.

9. Kaffe
Anne laver virkelig god is.

Evt
Der er ikke rigtig lykkedes for driften at så en frøblanding i for- og bagbede.
Jens har givet Danny et forslag om indplantning af blodrød  storkenæb, løvefod og
sverraland

Beskæring frugttræer. Det Grønne Kompagni har ikke svaret på henvendelse.  Planen er
stadig af beskære her i sensommeren. Alternativ kan vi benytte Stenbroens Træpleje.

I randbeplantningen mod Kærmosevej indplantes forskelligt varieret her i efteråret. fx
dansk taks.

Næste møde den 14. september kl 19.00


