
Udearealudvalget (UAU)

1 Referat fra UAU møde d. 18. januar 2022
Til stede: Jens Theisen (JT), Henrik Hansen (HH), Anne Tittmann (AT) og Henning Larsen (HL)

Afbud: Bendte Poulsen, Lis Livornese og Anne-Merete Larsen

1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt med følgende tilføjelser:
Beskæring af frugttræer Nyt punkt 11
Indplantning i hegnet mod Kærmosevej Nyt punkt 12
Plantehotel (hvad skal gøres nu?) Nyt punkt 13
invasive planter og dyr i haverne Nyt punkt 15

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Referatet blev godkendt.

3. ”Elefantskråningen”
Planen for ”elefantskråningen” er, at den skal fremstå så naturlig som mulig, samtidig med, at der er mange elementer
som forbedrer biodiversiteten og samtidig skal det være smukt (det sidste kan dog være noget subjektivt).

JT havde udarbejdet en så- og beplantningsplan, som blev uddelt på mødet. Planen indeholder både urter og
frøplanter.

JT har sammen med en medarbejder fra Galgebakken allerede plantet ”blå-græs”.

4. Startpakke fra Habitas
Udvalget drøftet den startpakke Habitas havde fremsendt.
Det er udvalgets opfattelse, at det er punktet omkring fuglene, som peger på noget vi ikke har været
opmærksomme på tidligere.

5. Vedmur
Besluttet: Vi finder en dato for det viderearbejde med muren og undersøger, om andre beboere vi give en hånd.

6. De store popler
I tilfælde af at poplerne fældes, foreslår udvalget at stammerne lægges i naturskoven.

7. Regnbed
Ud fra beboermødets beslutning vil udvalget gerne påpege, at det er ved at være tid til at der indhentes tilbud om
igangsætning af projektet.

8. Flytning af tempeltræ samt rydning af bakke med snebær
Det er aftalt at når ”Det Grønne Kompagni” kommer for at beskære, bliver Tempeltræet flyttet.
Bakken lige efter Humleslippen, Snebærbuske fjernes. Der plantes forskellige lave buske.
Besluttet: JT rundsender et forslag til UAU.

9. Tid til kritisk rundtur
Besluttet: Udvalget mødes mandag d. 24. januar kl. 10:00 v/ brændemuren, samtidig kigges der på planer for
plantning efter helhedsplanen.

10. Planer for plantning efter helhedsplanen
Slås sammen med ”den kritiske rundtur”.
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11. Beskæring af frugttræer
Dette sker samtidig med at ”Det Grønne Kompagni” kommer og udfører almen beskæring.

12. Indplantning i hegnet mod Kærmosevej
Udvalget kommer med et forslag sammen med en ansøgning til afdelingsbestyrelsen, om indkøb af eventuelle buske
samt let rydning af området.

Dette har ingen betydning for renoveringen.

13. Plantehotel
Planlægningen fortsætter og der aftales møde mellem JT og HH samt Danny Stilling.

14. Bålplads
Punktet udsættes til næste møde.

15. Invasive dyr og planter i haverne
Udvalget laver køreplan frem mod budgetbeboermødet til efteråret, hvor forslag til hegnsregler behandles.
JT skriver et udkast til en artikel på ”Hyldenet" om invasive planter og dyr i haven. Desuden en omtale af kritiske
planter.

16. HRH – Græs
Samtidig med mødet omkring plantehotel afholdes der møde vedr. græsslåning.

17. Eventuelt
Der ligger 2 vandgran som er blevet fældet, men der er problemer med at få lavet dem om til nogle borde og bænke,
som er udvalgets ønske. Udvalget beder driften om at indhente tilbud på afhentning og opskæring.
Vinie Hansen har bedt udvalget om at overveje, at der skrives i ”Hyldeposten” om UAUs arbejde og planer. Udvalget
vil lejlighedsvis komme med et indlæg under overskriften ”Nyt fra Udearealudvalget”.
Udvalget er en del af Hyldespjældets arbejde med FN´s verdensmål, derfor mødes udvalget vedr. tirsdag d. 15. marts
2022 kl. 19:00. Signe Landon fra Verdensmålcentret inviteres til at deltage.

18. Næste møde
Tirsdag d. 15. februar 2022 kl. 19:00

Henning Larsen
Referent.
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