
 

 

Blokrådets  Friarealudvalg 
 
Hans                             38 2. R 
Hedy                               104F 
Charlotte                         239A 
Erland                              451F 
Inger                              287E 1 

 
Betina J. Darlslund        Driftschef 
Palle Rye                 Driftsleder 
Jan Erik Andersen         Gartner afdelingen 
 

Referat af møde i Friarealudvalget den 18. april 2018. 
                                               Fremmødte:   Hedy, Anne-Charlotte, Jan Erik og Hans. 
  Afbud:           Erland og Inger 
 
 
Dagsorden: 

1. Status på sager fra sidste møde 
 
a)  Træplader på kældervinduer i nordenden af Blok 13 
b)   Manglende lukning af trafikbomme. 
c)  Nettene på målene på boldbanen. 
 

2. Fugletur. 
3. Markvandring? 
4. Oversigtsskilte. 
5. Næste møde 
6. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 

ad. 1 a) På den kommende markvandring registreres hvor der er opsat plader. Derefter tages sagen op igen. 
 
b) Jan Erik fortalte at bommene ved Paltholmterrasserne og Birkhøjterrasserne har været i uorden. 
Det er nu blevet repareret. 
 
c) Jan Erik fortalte at der er bestilt nye net. Fremover vil nettene indgå i et fast eftersyn. 
 

ad. 2 Hans gjorde opmærksom på at Inger på mail havde givet udtryk for at hun ikke syntes, at vi skal 
afholde en fugletur.  
 
Udvalget var enigt om at afholde en fugletur i juni. Hans kontakter Thomas Vikstrøm for at høre om 
han som sædvanlig vil guide turen. Da det er 10. år i træk at Thomas kommer og guider turen blev 
man enige om at lave noget specielt ud af invitationen med en præsentation af Thomas i Midtpunktet. 
Jan Erik undersøger om vi kan starte turen med en lille forfriskning under velkomsten. 
 

ad. 3 Man blev enige om at afholde markvandring den 24/6. Man ser på plader for vinduerne på de 
udlejede lokaler i P-niveau, trafikbomme og fliserne ved Grønne Plads. 
 

ad. 4 Der var intet nyt om oversigtsskiltene. Sagen kan næppe gennemføres i dette budgetår. 
 

ad. 5 Næste ordinære møde bliver onsdag den 15/6. 
Markvandringen bliver 24/5 kl. 16.30. 
Hans og Hedy luger og planter i dahliahaven den 27/4. 
Hans og Hedy luger i krydderrihaven den 2/5 kl. 10. 
 

ad. 6 Der var intet til eventuelt og gensidig orientering. 
 
Referat: Hans 
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