Udearealudvalget
Referat fra UAU-mødet d. 24. juni 2020
Til stede: Jens Thejsen (JT), Lis Livornese (LL), Anne Tittmann (AT), Gitte-Elise Klausen (GEK), Henrik Hansen (HH)
og Henning Larsen (HL)
Afbud: Bendte Poulsen (BP)

Godkendelse af referatet fra sidste møde (20. maj 2020)

1.

Referatet blev godkendt.

2.

Hvor står vi efter godkendelse af pleje- og beplantningsplanen, hvordan kommer vi videre

JT og HH kigger på frugttræer og kommer med en tilbagemelding på næste møde.

3.

Elefanttrappen
-

Et afdelingsbestyrelsesmedlem i Galgebakken har selv rettet henvendelse til Vinie Hansen, med forespørgsel
omkring elefanttrappens fremtid, eventuel beslutning om fjernelse af trappen skal dog først godkendes i
Galgenbakkens afdelingsbestyrelse og på deres beboermøde,

Besluttet: Det er UAUs store ønske at få fjernet elefanttrappen, hvilket også fremgår af den, på beboermøde
godkendte pleje- og beplantningsplan.

4.

Møde med Landskabsarkitekt John Norris

HH orienterede om bl.a. om udbudsmaterialet som er blevet udarbejdet. JES har haft kontakt til indkøbsafdelingen i
BO-VES således, at såvel udbud og tilbud bliver tjekket efter i forhold til gældende regler og det er muligt det bliver et
EU-udbud.

5.

Diverse

Ansøgning fra Anne-Merete Larsen om 1000.- kr. til indkøb af blomster til ”trekanten” i Torvelængerne
Besluttet: Ansøgningen godkendt med den tilføjelse, at udvalget ønsker at fremtidige beboeransøgninger til
forskønnelse af områder bliver mere konkretiseret og specificeret.

6.

Markvandring
-

7.

Træ v/legepladsen ved Længernes parkeringsplads bliver stammet op, da den hænger ind over legehuset.
Sandet i sandkassen (v/Længernes parkeringsplads) udskiftes og der lægges net henover (ligesom
sandkassen i Torveslipperne).
Busken overfor ovennævnte sandkasse bliver fjernet.
De 5 træer lige før boldvæggen (for enden af Længernes parkering) opstammes
Der skal ikke være trailere indenfor bommen v/ Længernes parkeringsplads.
Græsset v/ Længernes parkering slås 2 gange årligt.
Hasseltræet v/ Suderlængen 5 skal fjernes.
Røn v/ legepladsen i Torvelængerne (uf. nr. 17) fjernes
Æbletræ i Tømmerstræde beskæres.
Selvsået Mirabella i Gildestræde 1 fjernes og rodfræses.
Træ i Pugestræde mellem nr. 4 & 6 fældes (når afdelingens økonomi tillader)
Hestekastanje v/ Harry Porter skal der holdes med over de næste 2 år.
Lærketræ i Torveslipperne mellem nr. 11 & 12 skal beskæres ned til lige v/ fuglehuset.
Træerne i Torveslipperne kigges igennem i forbindelse med næste frirumsbeskæring.
Området v/ boldbanen v/ Nyttehaverne, her skal der skabes dræn i 2021, samtidig kigger JT og HH på
frugttræerne.

Evt.

Udvalget fik en drøftelse om de afholdte beboermøder, der var blevet afholdt.

8.

Kommende møder

Torsdag d. 18. august 2020 (HL medbringer kage)

Henning Larsen
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