Udearealudvalget
Referat fra UAU-mødet d. 24. september 2019
Til stede: Jens Thejsen (JT), Henrik Hansen (HH), Anne Tittmann (AT), Bendte Poulsen (BP) og Henning Larsen (HL)
Fraværende med afbud: Gitte-Elise Klausen (GEK) og Lis Livornese (LL)
Inden selve mødet startede, kunne JT fortælle at UAU har modtaget 12.800 kr. fra Albertslund Kommunes ”Grøn
Forskønnelsespulje”.

1.

Velkommen til Bendte Poulsen

BP blev bud velkommen og der er var en præsentation af udvalgets medlemmer.

2.

Godkendelse af referatet fra sidste møde (14. august 2019)

Referatet blev godkendt.

3.

Beboerhenvendelser

Der er en beboer som selv har sået græs ved volden ud mod Herstedvestervej, hvor UAU tidligere har
besluttet at rense og gøre klar til beplantning. I og med at der nu er sået græs, besværliggøre det at gøre
den nederste del af volden pæn. Der skal plantes forskellige stauder på et stykke af volden. Græsset kan
måske skygge for meget for stauderne.
De øvrige beboerhenvendelser behandles på den førstkommende ”Markvandring”, som afholdes på et
tidspunkt hvor det er lyst.( søndag den 27. oktober kl 10.30. Vi mødes ved brændemuren.
4.

Fremtidens arbejde

UAU vil gerne præcisere overfor afdelingsbestyrelsen, at udvalget ikke ønsker at nedlægge legepladsen v/
Længernes Parkeringsplads. Vi ønsker at området bliver rengjort og optimeret, specielt det grønne areal.
Vi ønsker ikke at vores grønne og rekreative områder bliver nedlagt eller inddraget til eks.
parkeringspladser. Området skal plejes på lige vilkår som vores øvrige frie arealer.
Qua de bevilliget midler fra ”Grøn Forskønnelsespulje”, kunne vi nu bl.a. gå i gang med ”Kilen” og kigge på
plantning af Hyldetræer.
Besluttet: JT tager en snak med Jesper Handskemager om den fremtidige arbejdsstruktur.

5.

Evt.

UAU vil gerne overfor Husdyrudvalget præciserer, at det i Hyldespjældet ikke er tilladt at føre hunde uden snor og vi
beder husdyrudvalget om at præciserer, at hundeejere samler hundens efterladenskaber op., da det kan være til
skade på vores beplantninger og blomster i området.
BP meddelte, at hun deltager i BO-VEST konferencen d. 5. oktober, i stedet for GEK.

6.

Næste møde

Markvandring søndag d. 27. oktober 2019 kl. 10:30 (vi mødes ved brændemuren)
UAU møde tirsdag d. 29. oktober 2019 kl. 19:00 (Henrik medbringer kage)

Henning Larsen
Referent.
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