Udearealudvalget

Referat fra UAU-mødet d. 9. august 2022
Til stede: Jens Thejsen (JT), Henrik Hansen (HH), Anne Tittmann (AT), Lis Livornese (LL) og Henning Larsen (HL)
Fraværende: Anne-Merete Larsen (ML)

1.

Opfølgning fra sidste møde

Hegnsregler / græsslåning: Ved nærmere overvejelse og genlæsning af tidligere referater er udvalget
kommet frem til, at forslaget om mindst en årlig græsslåning i oktober ikke er det bedst tænkelig. .
Udvalget foreslår nu: ”Græsset slås mindst 2 gange årligt, i foråret og det sene efterår”.
Hvad angår ophobning af affald i haverne, så er det fortsat udvalgets opfattelse, at man skal forebygge
brandfare samt etablere arnested for skadedyr o. lign.

2.

Genplantning

JT har lavet et oplæg til genplantningen efterhånden som helhedsplanen bliver færdig i de forskellige
områder. Oplægget vil efterfølgende blive udsendt til udvalget.
I og med helhedsplanen skrider hurtigt frem, så skal genplantningen i gang i efteråret. Derfor skal der
hovedtrækkene i planen samt et overslag på budgettet, fremlægges på budgetbeboermødet d. 28.
september i år.
Den foreløbig plan og overslaget på budgettet, drøftes på næste UAU-møde den 1. september

3.

Plejeplan

Forslag til ny plejeplan behandles på næste UAU den 1. september og fremsættes til godkendelse på
budgetbeboermødet d. 28. september.

4.

Elefantskråningen

Det som er blevet plantet, er efterhånden begyndt at komme frem og det ser rigtigt godt ud.
Skulle udvalgets medlemmer have lyst, må de meget gerne fjerne ukrudt fra området, når/hvis de er i
området og har handsker med.

5.

Brændemur

Der er kommet nyt træ som skal stables, udvalget finder tidspunkt og Povl Markussen fra GMU
spørges om han vil deltage.
6.

Verdensmål – UAU

Udvalgets forslag til plejeplan indeholder de verdensmål som udvalgets har udpeget som sit
område, derudover arbejder udvalget videre med genplantning og regnbedet som også er en del
af udvalgets verdensmålspunkter. Udvalgets arbejde med verdensmålene fremlægges på
frivillighedsdagen d. 5. november måned.

Udearealudvalget
7.

Trævandring med Rambøll og gennemgang af frugttræer.

HH og JT på trævandring. HH havde udsendt en oversigt over de frugttræer som skal plejes og
beskæres.

Udvalget drøftede bl.a. træerne bag Suderlængen ved Længernes Parkering, disse skal beskæres
og stammes op.
Der skal arbejdes på spørgsmål til Rambøll i forhold til de planer der med øvrige træer.
Henrik havde forud for mødet fremsendt et forslag til svar på Rambølls notat af 15. juli vedr.
trævandring 13. juni
Vi arbejder videre med svaret til Rambøll. JT skriver om anbefalingerne vedr. 17 røn i
Suderlægerne. Desuden om en aftale om akut hjælp til Rambølls folk vedr. beplantningen i
Hyldespjældet
8.

Kage

HL havde kage med og den var god

9.

Beretning

Udsættes til næste møde den 1. september

10.

Evt.

Udvalget forsøger at finde navne til suppleringsvalget i september i stedet for
Bendte Poulsen (suppleringsvalget er for 1 år), Der udover er HH og LL på valg og de modtager
gerne genvalg.
Chipadgang for udvalgets medlemmer AT-JT-HH (HL følger op)
Kastanjetræ ved Harry Porter (udvalget holder øje med da det ikke har det godt)
11.

Næste møde.

Torsdag d. 1. september 2022 kl. 19:00 i Aktivhuset

HH kommer med kage

