
Udearealudvalget

Referat fra udvalgsmødet d. 22. marts 2022

Til stede: Jens Theisen (JT), Henrik Hansen (HH), Anne Tittmann (AT), Lis Livornese (LL) og Henning Larsen (HL)
Afbud: Bendte Poulsen og Anne-Merete Larsen

1. Godkendelse af referatet fra sidste møde.
Referatet blev godkendt

2. Beboerhenvendelse vedr. beskæring ved Væverlængen
Besluttet: JT kontakter beboeren med henblik på behjælpelighed med beskæring med evt. hjælp fra ”Det
Grønne Kompagni”

3. Ændringer/præciseringer i forbindelse med kontrakten af grøn pleje.
Besluttet: JT og HH aftaler møde med DS

4. Plantehotel
Besluttet: På mødet som JT og HH afholder med DS vedr. grøn pleje, så snakkes der på samme møde om
plantehotellerne.

5. Dræning af boldbanen.
Driften forsøger at afholde møde med en entreprenør, med henblik på at indhente tilbud.

6. Vandgranstammerne (afhentning, beskæring samt opbevaring)
Udvalget mener det ville være en god idé med opbevaring i autoværkstedet, dog skal vi være opmærksom
på både helhedsplanen og ombygning af genbrugsgården. Det bedste vil være at tørretiden bliver 1 år.

7. Beskæring af frugttræer.
”Det Grønne Kompagni” har været i Hyldespjældet og beskåret. Udvalget savner fremover en tidsplan som
firmaet kan overholde, bl.a. hvad angår fyrretræet i Tingstræderne. Derudover er der et par træer rundt
omkring som mangler lidt beskæring.

8. Habitats rapporten.
Hvis udvalget var blevet bedt om at se på rapporten, så havde udvalget forholdt sig til den.

9. Højt græs/vild-eng – afmærkning af områder efter 1. slåning.
Besluttet: Slåningen skal være nu og det afklippede græs skal fjernes. De områder som ikke skal slås før
til efteråret skal afmærkes. Resten tages op med DS om den fremtidige slåning. Det er også nu, vi skal
sætte skilte op om hvorfor der er noget der bliver slået og andre steder som ikke bliver slået. Der aftales en
dato for en rundtur i forhold til afmærkning.

10. Opfølgning på Verdensmålsmødet.
HH gav en orientering om mødets konklusioner.
De 4 mål som udvalget skal arbejde med er:
- Genplantning efter helhedsplanen.
- Reformulerer kontrakten med den eksterne entreprenør, der resulterer i en pleje, der skaber mere
biodiversitet.
- Blive bedre til at kommunikere viden om det grønne i Hyldespjældet.
- Vi dræner boldbanen og skaber en biodiversitets regnbed

11. VA 75-års jubilæum (besøg i Hyldespjældet)
Besluttet: UAU inviterer til rundvisning i Hyldespjældet.

12. Brændemur.
Brændemuren mangler lige at blive rettet til og belægges med jord.
Besluttet: Udvalget mødes onsdag d. 30. marts kl. 10:00 for at arbejde videre med brændemuren.
Tobias fra ”klunsergruppen” har lovet at give en hånd med.
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13. Ansøgninger.
Udvalget kan give tilskud til forskønnelse af områderne i Hyldespjældet. Der er endnu ikke modtaget nogen
ansøgninger.

14. Planer efter renoveringen.
Der er ikke mange steder – i hvert fald i Åleslippen – hvor der kan plantes træer. Udvalget har
planer om at lave et stykke papir, hvor vi fremadrettet kommer med tanker om, hvad der skal ske
på udearealerne efter helhedsplanen.
Besluttet: Udvalget skal forholde sig til Hyldespjældets ”træ-regnskab”. De planter der plantes,
skal både skabe biodiversitet og samtidig passe ind æstetisk, samt placeres praktisk rigtigt.
Udvalget vil lave billeddokumentation over hvordan det ser ud i dag. UAU tænker at indkalde de
enkelte områder til info møder – efterhånden som helhedsplanen skrider frem – for at inddrage
beboerne i beslutningerne om udearealerne i de enkelte områder. Vi begynder at skrive på et
notat om beplantning / reetablering efter renovering. JT spiller ud med overordnede betragtninger
om æstetik, pleje og placeringer. Vi skriver flere detaljer om reetableringen i takt med, vi kommer
rundt i de enkelte områder
15. Eventuelt.
JT orienterede om elefantskråningen og nedsætning af brosten til en cykelsliske, som leveres af
Galgebakken og nedsætningen betales af Hyldespjældet.

16. Næste møde + kage
20. april 2022 (Henning giver kage)

Henning Larsen
Referent


