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Referat UAU-mødet d. 22.november 2021

Til stede: Jens Theisen (JT), Henrik Hansen (HH), Anne Tittmann (AT), Bendte Poulsen (BP) og
Henning Larsen (HL)

Fravær med afbud: Lis Livornese (LL) og Merete Larsen (ML)

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde (Godkendt via mail)
2. Hegnsregler

Punktet omhandler en del af hegnsreglerne, der handler om vedligehold af haverne.

Vedligeholdelsespligtens omfang:

Græsset i haverne skal slås mindst 1 gang årligt i oktober måned. Invasive planter og dyr fjernes
fra haverne.

Undgå ophobning af materialer der giver levesteder for skadedyr eller giver anledning til
brandfare.

Den gældende husorden indeholder samme tekst og skal derfor naturligvis ændres, så der bliver
en overensstemmelse mellem husorden og hegnsreglerne.

På hyldenet.dk skriver vi en kort tekst, der handler om invasive dyr og planter. Vi linker til
Miljøstyrelsens vejledning om håndtering af invasive arter.

3. Fritrumsbeskæring – frugttræer

Beskæring af rønnetræet i Maglestræde er beskåret, men det er man ikke sluppet så heldig afsted
med, da det ikke er blevet særligt kønt. (Ikke ”Det Grønne Kompagni” eller andre eksterne
entreprenører.

Fritrumsbeskæringen vil blive foretaget i december eller januar.

4. Møde med Habitas og Startpakke

Udvalget er ikke overbevist om, at det oplæg som er kommet, vil fungere i Hyldespjældet.

Eks. græsslåning SKAL ske i oktober måned, eller at vi selv skal hente frø ude i naturen,
derudover var der også et forslag om at lade de ting som kommer af sig selv blive.

5. Elefanttrappen

JT orienterede om, at hele beplantning er overgået til Kim Vanner fra Galgebakken og JT.

Der plantes og sås vilde danske tørketålende urter.
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Der er problemer med afhentning af urterne, som er blevet indkøbt i Hørsholm, derfor spørges
driften, om de evt. kan lægge det ind i deres plan.

6. Beboerhenvendelser

Ingen indkomne henvendelser

7. Udbudsmateriale

Udvalget føler ikke at HRH helt har levet op til kontrakten.

Driften har efterfølgende opdaget, at udbudsmaterialet ikke var helt korrekt i forhold til det arbejde
der skulle udføres. Derfor vil Danny Stilling kigge udbuddet og kontrakten igennem, for at tilpasse
det efter de faktiske forhold. JT og HH har kigget på udbudsmaterialet og kommet med forslag til
ændringer. Herefter vil der komme en ny kontrakt/aftale eller tilføjelse til den eksisterende.

8. Beplantning efter renovering

Udvalget vil gerne komme med rådgivning/forslag omkring planter, busker og træer.

Udvalget ønsker, at der kommer en bedre symmetri over kommende beplantning og inddraget
beboerne i strategien.

Selve plantningsarbejdet skal udføres af eksternt firma.

Udvalget vil gå rundt for at få ideer til kommende beplantning.

9. Kage

Der var ingen kage til møde, men det er BP som medbringer kage til næste møde.

10. Næste møde

18. januar 2022

11. Evt.

HH orienterede om, at der afholdes byggeudvalgsmøde d. 23. november 2021.


