Udearealudvalget (UAU)

Referat fra UAU møde d. 12. oktober 2021
1. Godkendelse af dagsorden
Dagsorden blev godkendt

2. Godkendelse af referatet fra sidste møde
Referatet blev godkendt, med rettelserne i pkt. 8 vedr. hegnsreglerne.

3. HRH
Drøftelser om HRH og om mødet mellem UAU, Driften og HRH for gennemgang af udbuddet og det arbejde
der skal udføres.
Besluttet: JT og HH + andre fra UAU som har mulighed, mødes med Driften og HRH for at bese arbejdet
med udearealerne.

4. Møde med Habitas om regnbed.
JT orienterede om det kommende møde.

5. Plantehotel
Driften vil gerne sende materiale ud, men mangler konkret information om indholdet i skrivelsen.
Der udsendes en husstandsomdeling, med forespørgsel hos beboerne, hvor mange der ønsker en plads på
plantehotellerne. Derefter udsendes der brev vedr. tilmelding som vil være bindende.
Driften har tilbudt at skrabe græsset af ved plantehotellerne.

6. Beboerhenvendelser
JT har haft møde med beboerne i Torveslipperne vedr. ombygning af sandkassen til plantekasse og
efterfølgende har JT haft møde med DS, hvor der er blev fremlagt forskellige forslag, og hvor beboerne selv
skal komme jord på. Driften og JT afventer beboertilbagemelding.
JT får driften til at skrive til beboer vedr. frirumsbeskæring af rønnetræ ved Maglestræde.
JT orienterede om arbejdet omkring elefanttrappen.
Besluttet: Tempeltræet flyttes en gang medio november. Driften spørges om hjælp.

Tilbagemelding fra en gammel mail til Danny hvor JT rettede forslag omkring rydning af forbede og i
stedet plante stauder og det vil driften afprøves.
7. Skilte og QR-koder
Besluttet: Sættes i gang til foråret 2022
8. Beskæring af frugttræer
Der er truffet aftale med en entreprenør, om beskæring af frugttræerne.

9. Hegnsregler:
Besluttet: Udsat til næste møde.

10. Eventuelt
Intet at bemærke

11. Næste møde
Onsdag d. 22. november 19:00, første punkt: Hegnsregler
Henning Larsen
Referent
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