Referat fra UAU-møde d. 20. april 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 dagsorden og referat

Godkendt
2.

Beboeransøgninger

3 henvendelser
1.
2.
3.

Ansøgning fra Vinie til beplantning af ”Hullet” i Bryggerlængen
Ansøgning fra brugerne af ”Nyttehaverne” til et fælles blåbærbed ved nyttehaverne
Ansøgning fra Anne-Merete til beplantning af flerårige planter (bl.a. stauder) på 3-kanten i Torvelængerne

Udvalget vil meget gerne bevillige de indkomne ansøgninger, men udvalget har besluttet, at det er vigtigt at
ansøgerne specificerer hvilke planter og cirka pris der er tænkt at indkøbe, hvorfor den endelige bevilling er udsat til
næste møde. Når udvalgets medlemmer modtager en ansøgning, skal vi huske at få oplyst hvilken type planter og ca.
pris. Vi kan også tilbyde at give råd om valg af planter.
3.

Elefanttrappen

Der er blev bestilt blomsterfrø som er ankommet. Disse skal, på et eller andet tidspunkt, snarest sås.
4.

Dræn og regnbed

er

Opgaven er blevet sendt i udbud.
5.

Renovering – Det grønne (Spørgsmål til entreprenørerne i forhold til udbudsmaterialet)

NCC og Rambøll er meget opmærksom på, at der skal passes på udearealerne, men udvalget ønsker at få oplyst,
hvad dette betyder i forhold til udbudsmaterialerne, udvalget fremsender sine spørgsmål til projektleder Anders
Plejdrup via byggeudvalget.
6.

Plantehotel

Information vedr. oprettelse af plantehotellerne er beskrevet i ”Hyldeposten” samt på hjemmesiden samt på
Hyldespjældets Facebookside.
7.

VA-besøg

I forbindelse med VAs 75-års jubilæum d. 25. juni, vil UAU arrangerer en rundvisning i Hyldespjældet, i den
forbindelse vil udvalget gerne vide hvilket tidspunkt arrangementet i Hyldespjældet foregår.
8.

Genplantning

På et eller andet tidspunkt, skal udvalget komme med et bud på, hvilke og hvor mange planter der skal genplantes.
Udvalget ønsker, dels at lave fotodokumentation så vi har viden om, hvorledes tingene ser ud i dag og dels få lavet en
overordnede plan om hvor og hvilke typer der kan plantes, også i forhold til økonomien i genplantningen.
Udvalget finder det naturligt, at der sker en beboerinddragelse.
Udvalget mødes d. 9. maj kl. 19:00 (vi mødes ved ”Tøjbytten”) til en rundtur i Hyldespjældet med henblik på at
udarbejde genplantningprocesplan.
9.

Skilte ”Vild-eng”

Driften laver og opsætter skilte med QR-kode i de områder, som er udlagt til Vild-eng.
10.

Eventuelt

HH orienterede om konference mellem byggeudvalget og NCC 2. – 3. maj, en konference som er kommet i stand efter
ønske fra NCC.

11.

Opfølgning på tidligere rundtur (JT og HH), specielt frugttræer.

2. august 2022 kl. 10:00 ved brændemuren.
12.

Næste møde

Tirsdag d. 14. juni 2022 kl. 19:00 (AT og LL medbringer kager)

