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Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Bunddække på skråningerne i frugthaverne. 
3. Vild med vilje på Birkhøjmarken. 
4. Vild med vilje bag Bl. 46  
5. Næste møde. 
6. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 
 

 
ad. 1 Lee påpegede at referatet af punkt 5 om at plantning på hundelegepladsen i volden kunne fortolkes 

som alm. Supplerende beplantninger. Det er meningen at beplantningerne skal fungere som 
planteskole, så driften selv kunne drive planter frem til senere brug i bebyggelsen. Referatet blev 
herefter godkendt. 
 

ad. 2 Man blev enige om at skråninger som ikke allerede er beplantet kan tilsås med læbeløs og/eller 
krybende timian. Dette skal også ses som en del bestræbelserne på at gøre friarealerne mere insekt-
venlige. 
 

ad. 3 Efter aftale skal der udarbejdes en plan, som skal præsenteres for kommunen. Der var enighed om at 
tage udgangspunkt i habitats rapport. 
Der aftales et møde om sagen når vejret bliver lidt bedre, så man kan gå en tur ud og se på 
Birkhøjmarken. 
 

ad. 4 Næste mødet blev aftalt til: 8. februar, 12. april og 14 juni. 
 

ad. 5 Der plantes træer langs betonelementet ned mod Sugecentralen. Træer: Tørst, Hvidtjørn, Euodia og 
Mispel. Bunddække med løg planter samt stauder. 
 
Der plantes buske langs bl. 46. Af hensyn til højden lægges vægt på buske som er egnet til beskæring 
og foryngelse. Buske: Kvæde, Surbær, Kirsebærkonel, og Hæg. Bunddække sommerblomster med 
løgplanter og stauder. 
 
På selve græsplænen anlægges et bed i rektangulært form med stærkt afrundet hjørner. En Z-formet 
sti løbende øst – vest deler bedet i to dele. I det ene bed sås en insektvenlige blomsterblanding. I det 
andet bed sættes der insektvenlige stauder i græsset, som for lov til at gro. I nord- og syd enden laves 
en lille kant af græstørv som afgrænser området. I selve bedet laves en lynghøj med både forårs- og 
efterårslyng. I nordenden placeres insekthotellet. 2 – 3 store sten udlægges til varme-sten og en 
træstamme (som man kan sidde på) placeres i kanten af bedet. Der anlægges evt. en træde sti af 
træstubbe diagonalt syd nord. 
 
 
 



Der arbejdes på at tilføre området et lille vandbad. Lee undersøger om der kan laves en 
vandforsyning fra tag/terrasse på Bl. 46. 
 

ad. 6 Hedy havde set, at der ofte er skraldespande på Vestgangstrøget, hvor bunden er slået ud, så skraldet 
ligger og flyder.  
Lee vil undersøge sagen nærmere. 

 
 
Referat: Hans 038 2. R 
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