
Udearealudvalget 
 

Referat fra UAU-mødet d. 14. januar 2020 
 

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

Fraværende med afbud: Gitte-Elise Klausen (GEK) 
 

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde (6. november 2019) 
 

I forhold til udvalgets tidligere drøftelse om plantning af spisekastanjetræer ved ”Den Grønne Kile”, vil UAU kigger 
nærmere på en anden placering af spisekastanjerne. 

 

Referatet blev godkendt. 
 

2. Nytårskur 1. februar 2020 
AT orienterede om det valgte besøg og om transporten dertil. 
 

LL har bestilt plads på spisestedet. LL kontakter spisestedet efter d. 17. januar, som er sidste tilmeldingsfrist. 
 

Udvalget udtrykte ønske om at, det fremadrettet, er det arrangerende udvalg som modtager tilmeldinger, således det 
enkelte udvalg har overblikket over tilmeldinger i forhold til de arrangementer de enkelte udvalg finder frem til. 
 

Besluttet: De meget dårligt gående får bevilliget en taxa, fra stationen til besøgsstedet. 
 

JT finder et ”vandhul” til indtagelse af drikkelse inden bespisningen. 
 

JT kontakter Vinie Hansen ang. antal tilmeldinger. 
 

3. Opfølgning på markvandring (fældning, opstamning, m.m.) 
 

 

JT har været rundt med ”Det Grønne Kompagni” og der var 2 udearealsopgaver, som driften selv tager sig af. 
 

JT havde konstateret, at ”Det Grønne Kompagni” havde været i gang med at fælde nogle træer som ikke skulle 
fældes. JT havde nået at stoppe arbejdet, men der er 2 træer som har mistet noget af kronen. Udvalget følger de 2 
træers udvikling, inden der tages stilling til yderligere beslutninger. 
 

Der er blevet samlet træstubbe fra de træer som er fældet og disse stubbe bliver kørt ned til 
brændemuren/insekthotel. 
 

Besluttet: Udvalget ønsker at oprette flere insekthoteller, og udvalgets medlemmer opfordres til at finde forskellige 
passende placeringer. Kommende træstubbe placeres på vendepladsen v/ autoværkstedet. 
 

JT har på en rundtur fundet et kastanjetræ – som er placeret ved Støvlestræder – der indenfor et kort stykke tid skal 
fældes. 
 

Der er en del frugttræer som trænger til en beskæring og det vil være bedst at få det gjort i august måned. 
 

Besluttet: Alle fritstående frugttræer skal med på næste beskæringsrunde, hvor det er bedst i august måned. 
Frugttræer ved hegn og volde skal ikke beskæres. 
 

4. Vedmur/Brændemur 
 

Besluttet: JT og HH finder en dato hvor de mødes for at lave opretningsarbejde på brændemuren. Der efterlyses 
medhjælpere via Facebook. Øvrige udvalgsmedlemmer sørger for lidt godt til arbejderne. 

5. Plejeplan – hvad skal vi have med? 
JT og HH havde forslag til ændringer i plejeplanen. Efterfølgende bød alle udvalgets medlemmer ind, med gode og 

konstruktive forslag til den kommende plejeplan. 
r enighed om, at indledningen i plejeplanen skal omformuleres. 
dgangspunkt, giver UAU anbefalinger og henvisninger til beplantninger, der giver mangfoldighed i dyre- planteliv samt et 

æstetisk udtryk, der passer til bebyggelsen. 
vigtigt at understrege, i forhold til frugttræer, så skal disse være fritstående og have en størrelse, der gør det muligt at nå 

frugterne fra jorden. 
vigtigt, at det i plejeplanen tydeligt fremgår, at det er driften der har ansvaret for at belægninger og legepladser, holdes i 

sikkerhedsmæssigt forsvarlig stand. 
ttet: JT laver en ny indledning til plejeplanen samt kommer med forslag til omformuleringer. 

ser korrektur. Den samlede plejeplan bliver lavet som en pæn folder, som kan ligge forskellige steder i Hyldespjældet. (cafeen, 
vaskeriet, aktivhuset og ejendomskontoret). 

det i Plejeplanen bliver bygget om således, at de forskellige træer og planter kommer i kronologisk rækkefølge, så man, med 
plejeplanen i hånden, kan gå en tur i Hyldespjældets grønne områder á la Skulpturhæftet. 

ring, pasning og pleje af forskellige blomsterenge tages op på næste møde. 
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6. Næste markvandring 
 

2. april kl. 18:30 
 

7. Evt. 
 

AT fastholder udvalgets forslag omkring valg til UAU (3 personer på ulige år og 2 på lige år) 
 

LL synes ikke at pleje af udearealerne visse steder ikke blive passet tilfredsstillende i forhold til oprydning af blade fra 
træerne. JT kontakter driften. 
 

HL orienterede fra afdelingsbestyrelsesmødet d. 7. januar 2020, hvor man bl.a. behandlede UAUs ønsker om mere 
indsigt i udliciteringsproceduren og den fremadrettet proces. Afdelingsbestyrelsen var enig i, at det vil være en god idé 
at UAU bliver inddraget i udliciteringsprocessen. JES undersøger hvornår aftalen udløber med HRH, samtidig laver 
JES en beskrivelse af processen for udbud/tilbud og inddrager UAU i processen. Afdelingsbestyrelsen tager sagen op 
igen, på der næste afdelingsbestyrelsesmøde d. 4. februar. 
 

8. Kommende møder 
 

Onsdag d. 4. marts 2020 (AT medbringer kage) 
Torsdag d. 2. april 2020 (GEK medbringer kage) (Husk Markvandring kl. 18:30) 
 
Henning Larsen 
Referent. 
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