
Udearealudvalget 
 

Referat fra UAU-mødet d. 21. september 2020 
 

Til stede: Jens Thejsen (JT), Lis Livornese (LL), Henrik Hansen (HH), Anne Tittmann (AT), Dorit Lauridsen (DL) og                  
Henning Larsen (HL) 
 

Afbud: Merete Larsen (ML) 
 
1. Velkommen til nye medlemmer 
 

DL blev budt velkommen og der er var en præsentation af udvalgets medlemmer. 
 

Der blev efterfølgende trukket lod blandt udvalgets medlemmer: ML, AT og DL der blev valgt for 1 år og dermed blev 
LL og HH blev valgt for 2 år. 
 
2. Godkendelse af referatet fra sidste møde (18. august 2020) 
 

Referatet blev godkendt. 
 
3. Den grønne kile – kommunen m.m. 
 

JT orienterede om de bevilliget penge på 12.000.- kr. fra forskønnelsespuljen i forhold til den indsendte rapport. 
 
4. Frugtregistrering 
 

HH orienterede om den ”markvandring” som JT og HH havde foretaget og havde fået registreret de 
forskellige frugttræer, minus hasselbuske. Efterfølgende er der blevet lavet en oversigt over fremtidige 
beskæringer. Der mangler dog at få samlet op på frugttræer i Høkerlængen mod Bryggerlængen og 
bagstrædet ved Apotekerlængen. 
 

Besluttet:  Udvalget vil på et tidspunkt få opdateret placeringerne af Hyldespjældets frugttræer som ligger 
på hjemmesiden. 
 
5. Beboerhenvendelser 
 

Ingen beboerhenvendelser modtaget. 
 
6. Rambøll 
 

JT orienterede om udvalgets møde med Rambøll omkring udearealerne i forhold til kommende kørsel med 
entreprenørmaskiner o. lign. Udvalget har endnu ikke modtaget noget referat fra dette møde. 
 

Udvalget ønsker at afholde endnu et møde med Rambøll, da deadlines for input til helhedsplanen er ultimo oktober. 
 

Besluttet: Rambøll skal rykkes for referatet, samtidig skal næste møde med Rambøll rykkes til inden udgang af 
oktober, der kan dog være et problem i forhold til sundhedsmyndighedernes Corona restriktionerne. 
 

JT og HH skriver til Rambøll, for at præciserer hvordan håndteringen af udearealerne i byggeperioden, samt hvilke 
krav der skal stilles til entreprenørerne, omkring forebyggelse af skader på udearealerne. 
 
7. Prioritet opgave, Boldbanen 
 

JT orienterede om projektet for dræn af boldbanen, samt etableringen af regn-bedet ved nyttehaverne. Projektet 
forventes at sættes i gang i løbet af 2021. 
 
8. Evt. 
 

”Revision af hegnsregler” sættes på dagsorden for næste møde. 
 

Udvalget takkede både Gitte-Elise Klausen og Bendte Paulsen, for deres indsats i udvalget. 
 
9. Næste møde 
 
Onsdag d. 21. oktober 2020, ML medbringer ”indkitningskage”. 
 
 
Henning Larsen 
Referent. 
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