
Referat fra UAU møde d. 16. april 2019 
 
Til stede: Jens Thejsen (JT), Henrik Hansen (HH), Lis Livornese (LL), Anne Tittmann (AT), Gitte-Elise               
Klausen (GEK) og Henning Larsen (HL) 
 

Fraværende med afbud: Jan Dahl (JD) 
 

1) Godkendelse af referat 
 

Referaterne fra hhv. 16. januar og 26. februar 2019 eftersendes sammen med referatet fra d.d. 
 

2) Skulptur af pæretræ v/ Bomslippen 
 

Pris 10.000 inkl. Moms og kørsel. Skulptøren ”Save Niels”. Der søges ekstrabevilling hos             
afdelingsbestyrelsen 

 

3) Hvordan kommer vi videre med renoveringsplan 
 

Indhentning af priser for diverse forarbejde (bl.a. afskrabning af jord og udarbejde af dræn. UAU ønskede at                 
forespørge afdelingsbestyrelsen, om UAU selv må indhente uforpligtende tilbud, efter samtale med            
Jesper Handskemager. 

 

4) Brændemur 
 

Der rettes henvendelse til Driften, for at bestille kompost som også kan bruges til brændemuren. 
 

5) Ansøgninger fra diverse beboere (forskønnelsestilskud) 
 

Ansøgning fra GEK til en legeplads i området omkring Tingstræderne. Der blev henvist til              
afdelingsbestyrelsen. 

 

En beboer fra Tingstræderne vil gerne købe blomster til krukkerne i det grønne område. UAU bevilligede                
500.- kr. til blomster. 

 

Beboerne som passer trekantområdet i Tingstræderne ansøgte om 1000.- kr. til deres grønne område. 
 

Der blev talt om store krukker til Tingstrædernes område, det undersøges om der er mulighed for at få fat i                    
nogen privat. 

 

JT ansøger 500.- kr. til blomster til espalieret på endevæggen ved Tømmerstræde 1. 
 

En beboer fra Torvelængerne havde ansøgt om 1200.- kr. til trekantområde i Torvelængerne, UAU              
bevilligede de 1200.- kr. 

 

6) Motorsav til UAU 
 

JT havde undersøgt priser på en elektrisk motorsav, en ”Stiga” koster 1699.- kr dertil kommer diverse                
sikkerhedsudstyr. Der laves en ansøgning om en straksbevilling, som sendes til FU og kassereren. 

 

7) Invasive arter 
 

LL nævnte den Japanske pileurt i Færgeslippen som er kæmpestor, og mente der skulle gøres noget ved                 
den. UAU retter henvendelse til Driften, og beder dem om at slå den ned, der skal herefter graves                  
30 cm. ned og bagefter dækkes til med plast. 

 

Der skal laves en plan for de buske, som er placerede ved den lille snoede sti ved daginstitutionen op mod                    
Længerne. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

8) Forsøg hos John 
 

Forsøg med beplantning af stauder på skrænten ud mod Herstedvestervej. Der bruges 700.- kr. af               
udvalgets budget til beplantningen. 

 

9) Eventuelt 
 

8 maj 2019 afholdes ekstraordinært beboermøde om fælles materialegård. samt 19. juni afholdes der også               
ekstraordinært beboermøde om fælles materialegård. 

 

10) Næste møde 
 

23. april 2019 kl. 18:30 
 
LL medbringer kage. 


