
 

 

Blokrådets  Friarealudvalg 
 
Hans                             38 2. R 
Hedy                               104F 
Lee Braun          
 

 
Betina                             Driftschef 
Palle Rye                 Driftsleder 
 

Referat af møde i Friarealudvalget den 10. august 2022 
 
 Fremmødte:    Hedy, Lee, og Hans 
 
 

 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Kort status på igangværende sager: 

 
► Skilte og belysning på Frederiksborgvej. (Orientering om sagens status). 
► Tamduer i blok 12. 
 

3. Rydning af rummet i Bl. 25. 
4. Vild med vilje. 
5. Birkhøjmarken 
6. Næste møde 
7. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 
 

ad. 1 Referatet blev godkendt. 
 

ad. 2 Skilte og belysning på Frederiksborgvej: Lyset på træerne er lavet. Skilte er opsat. Lee havde ikke 
hørt fra kommunen ang. regler for belysning af skilte. 
 
Lee rykker kommunen for svar og undersøger hvad der kan fås af egnede armatur.  
 
Tamduer i blok 12: Hans fortalte at der fortiden er 3 tamduer i indkørslen under blok 12. Han mener 
at antallet af Ringduer/Skovduer er faldet i de sidste år. Det kan være forklaringen på at der er blevet 
plads til tamduerne, som normalt er blevet trængt ud af Ringduer/Skovduer. 
 
Lee vil få skadedyrsbekæmperen ud og fjerne de 3 duer. Han vil undersøge om der i løbet af vinteren 
kan sættes dueværn op i indkørslen. 
 

ad. 3 Lee har talt med Jan Erik. Det er driften som disponerer over rummet. Driften stillede rummet til 
rådighed for FAU med hensyn til arbejdet i Dahliahaven. Et tidligere medlem af FAU lod en beboer i 
blokken låne rummet til en midlertidig opbevaring for et par år siden. Vedkomne vil/kan åbenbart 
ikke tømme rummet. 
 
Lee foranstalter at rummet varsles at blive tømt. Evt. efterladenskaber opbevares en tid i henhold til 
lovgivningen. 
 

ad. 4 Hans vil gerne udarbejde nogle forslag ang. området bag blok 46. Han har brug for at vi laver en 
opmåling af området. Man aftalte at foretage en opmåling torsdag den 18. august kl. 13:00. Man 
mødes nede på græsplænen. 
 
Lee spurte om det var en ide at tilså frugthaverne med vildtblanding. Nu er der græs, og man kan ikke 
slå det som græsplæne. Der klages af og til over pollen fra det lange græs. Kunne disse områder 
ændres til vild med vilje.  
Der var enighed om, at det kunne være et godt alternativ. Men områderne er ret mørke og der er tvivl 



om hvorvidt planterne vil trives dernede og tiltrække insekter, som jo også foretrækker at flyve i 
solskinsvejr.  
 
Man blev enige om at finde en mørk frugthave og lave et forsøg for at se om det er en mulighed. 
 

ad. 5 Der var enighed om at tage udgangspunkt i Habitats rapport. Men man var også enige om at en 
brugsaftale på kun 5 år begrænser mulighederne voldsomt. 
 

ad. 6 De næste møder: 11/ 10 og 14/12. 
 

ad. 7 Gartner afdelingen er ved at komme i gang igen efter ferien, hvor kun det mest nødvendige kunne 
udføres. 
Man er gået i gang med at klippe hække og bøgepur. 

 
 
 
Referat 
Hans 37 2. R 
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