Referat fra UAU møde d. 14. august 2019
Til stede: Jens Thejsen (JT), Henrik Hansen (HH), Lis Livornese (LL), Anne Tittmann (AT), Gitte-Elise
Klausen (GEK) og Henning Larsen (HL)

1) Godkendelse af referat
Referaterne fra markvandringen og sidste møde d. 2. maj 2019, blev godkendt.

2) Markvandring på baggrund af flere beboerhenvendelser samt opfølgning på sidste
markvandring.
-

Åleslippen 4-6, Vandgran tæt på boligen, samt store grene henover taget (som også er meget
begrønnet). Der er dog intet problem med rodsystemet.

Besluttet: Vandgranen stammes op i 4 etager.
-

Volden bag Åleslippen. Der er foretaget beskæring, men bundbedet skal renses for ukrudt og
gøres klar til beplantning.

Besluttet: Til at starte med, så renses bundbedet bag Åleslippen 39 og derefter gøres der klar til
beplantning i en længde af 7 meter.
-

Besluttet: Troldpil ved Torveslipperne 4 fælledes.

-

Besluttet: Robinietræet ved Pugestræde 5 er halvdød hvorfor det fælledes.

-

Besluttet: Østrigsk Fyr ved Tingstræderne 3 stammes op i 4 etager.

-

Besluttet: På hele det grønne areal på ”Folkets Plads” bag Høkerlængen 2, plantes der små
frugttræer og buske.

3) Artikel til Beboerbladet ”Det skal ikke bare være grønt”
TTE

4) Plejeplan – ændringer til godkendelse på budgetbeboermødet d. 16.september 2019
Udvalgets medlemmer sender forslag til revidering af plejeplanen til JT, som derefter sammenskriver det til
et fælles forslag, et endelig forslag til revideringen sendes til udvalgets medlemmer til endelig
godkendelse.

5) Budgetbeboermødet d. 16. september 2019
UAU ønsker, ved fremtidige valg til UAU, at der vælges 3 medlemmer på lige år og 2 medlemmer på ulige
år, idet udvalget føler det er uholdbart at alle medlemmer er på valg på en gang.
JT laver udkast til beretningen.

6) Eventuelt
Der er blevet ansøgt midler i forskønnelsespuljen, og der forventes svar d. 16. september 2019
7) Næste møde
24. september 2019 kl. 19:00
AT medbringer kage.

Henning Larsen
Referent.

