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Referat af møde i Friarealudvalget den 7. oktober 2020. 

                                               Fremmødte:   Lee, Hedy og Hans 

  Ikke fremmødt: Anne-Charlotte 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Renovering af Legepladsen på Sankt Hans Torv. 

2. Trampe sti ved vendeplads på Nygårdterrasserne (Bilag tidligere tilsendt).  

3. Fældning af egetræ ved 168B  

4. Rotteplage: Henvendelse fra Bl. 36 (bilag tidligere tilsendt. 

5. Eventuelle ønsker til kommende budget. 

6. Udskiftning af plantekummer til corten. 

7. Næste møde. 

8. Eventuelt og gensidig orientering. 

 

 

 

ad. 1 Lee havde priser fået priser på bænkesæt bestående af 4 borde og 4 bænke. Samlede pris med 

levering montage og moms er 30.600 kr. Man blev enige om at få frigjort alle 50.000 kr. så resten 

kunne bruges til udgifterne på bord til pavillonen og grus på boldbanen. Hans udarbejder Br-sag. 

 

ad. 2 Lee anbefalede at man laver en trappe op ad vendepladsen. Hans fortalte at pladsen måske skal 

anvendes til sorteringsplads for stor affald, en sag man arbejder med i TMU. Det er ikke smart at lave 

en trappe som måske skal tages ned senere. 

 

Man blev enige om at sætte et hegn op og se tiden an. 

 

ad. 3 Man fælder egetræet ved 168B mår det er sæson for fældning: 

 

ad. 4 Hans fortalte at der generelt er mange rotter i hele landet det skyldtes flere milde vintere samt forbud 

mod permanent brug af antikoagulante gifte.  

 

Lee fortalte at de dagligt finder megen spiseligt affald mellem blokkene. 

Hans laver et svar til Bl. 36. Han beder også om et møde med driftsledelsen om problemerne. 

 

ad. 5 Udvalget havde ingen ønsker til kommende budget. 

 

ad. 6 Vi har tidligere fået opstillet alternative plantekummer udført i coten udfor Servicentralen som en 

prøve. Det er nu tid til at evaluere plantekummerne og evt. bede Blokrådet acceptere at vi laver en 

løbende udskiftning til cotenkummer. 

 

Der var enighed i udvalget om at støtte en udskiftning. Hans udformer en Br-sag. 

 

ad. 7 Næste møde bliver 9. december. Det er julemødet, hvor vi jo plejer at hygge lidt. 

 

ad. 8 Der fjernes ukurante træer og Brombær mellem blokkene. Der klippes Snebær. Der ryddes græs på 

stierne i Birkhøjterrasserne.  

Man har stoppet udskiftningen af plantekasser på terrasserne på grund af Corona. 

 



Hans fortalte at han havde fjerne Gyldenris mellem blokkene. Lee ville orientere folkene om 

Gyldenris. 

 

Referat  

Hans 38 2. R 

 


