Udearealudvalget
Referat fra UAU-mødet d. 6. november 2019
Til stede: Jens Thejsen (JT), Lis Livornese (LL), Anne Tittmann (AT), Bendte Poulsen (BP) og Henning Larsen (HL)
Fraværende med afbud: Gitte-Elise Klausen (GEK) og Henrik Hansen (HH)

1.

Godkendelse af referatet fra sidste møde (14. august 2019)

Referatet blev godkendt.

2.

Opfølgning på markvandringen 27. oktober 2019

JT havde haft en gåtur med Jesper Handskemager (JES) d. 1. november, omkring beskæringer og opstamninger i
forhold til markvandringsnotatet. JT havde også haft møde med både JES og ”Det Grønne Kompagni”, bl.a. for at
kigge på fritrumsbeskæring.

3.

Den grønne kile

a) ”Den grønne kile”, som nu er blevet anlagt, der vil blive lagt grus, det skulle ske torsdag d. 7. november.
b) Det er ikke noget problem at plante små æbletræer (3 stk.) på nuværende tidspunkt. Derudover skal der plantes
stauder, et par hyld og spisekastanjer.
c) Der var kommet henvendelse fra Husdyrudvalget med hensyn til hundelegepladsen, som kan stå foran en
flytning, i forbindelse med helhedsplanen, hvor pladsen kan skulle bruges til byggeplads. Udvalget ønsker at UAU
hjælper husdyrudvalget, med at finde en passende plads til en midlertidig placering.
Besluttet: UAU og Husdyrudvalget finder en dato, hvor de 2 udvalg kan gå en tur for at finde en passende placering.

4.

Information

JT foreslog, efter ide fra aktivfesten, at der skrives om UAUs arbejde i Hyldeposten, hvilket udvalget synes var en
rigtig god idé.

5.

Evt.

Udvalget havde en drøftelse om temabeboermødet om det frivillige arbejde, som blev afholdt lørdag d. 2. november.
De af udvalgets medlemmer som deltog, synes det havde været et godt møde, hvor der var kommet mange gode
ideer på bordet.
Udvalget drøftede Hyldespjældets/Driftens udliciteringspolitik, bl.a. i forhold til udbudskrav og ikke mindst hvilke
arbejdsopgaver der rent faktisk bliver udbudt. Udvalget ønsker at blive hørt og deltage i hvad der i fremtiden skal i
udbud, i forhold til udearealopgaverne.

6.

Kommende møder

LL havde foreslået, at udvalget fastlægger møder frem til regnskabsbeboermødet i 2020.
Følgende møder blev fastlagt (alle møder starter kl. 19:00)
Tirsdag d. 14. januar 2020 (HH medbringer kage)
Onsdag d. 4. marts 2020 (BP medbringer kage)
Torsdag d. 2. april 2020 (HL medbringer kage)
Henning Larsen
Referent.
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