
 

 

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

 
Betina                             Driftschef 
Palle Rye                 Driftsleder 
 

Referat af møde i Friarealudvalget den 11. oktober 2022. 
 
 Fremmødte:    Hedy, Lee, Hans og Maria 

 
 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra sidste møde. 
2. Rødning af rummet i Bl. 25. 
3. Vild med vilje. 
4. Optagning af knolde i Dahliahaven. 
5. Næste møde. 
6. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 
 

ad. 1 Referatet blev godkendt. 
 

ad. 2 Rummet er ifølge Lee tømt. Hedy ser på sagen. Hedy har efterfælgende set på rummet. Dette er tømt, 
men trænger til en rengøring. Sagen er hermed afsluttet, og FAU bruger rummet efter aftalen. 
 

Hans fremlagde skitseforslag til udformning af et vild med vilje projekt på plænen bag bl. 46. samt liste over 
egnede planter. 
 
Man blev enige om den overordnede udformning. Man blev også enige om at området langs blokken op til 
spindeltrappen, samt området langs betonmur mellem bl. 46 og Voldstien indgår i planen. 
 
Man talte om ting som kunne indgå i området udover egentlige planter: 
 
Tørv- eller jordhøj  lynghøj  insekthotel 
Store sten   Træstammer  kvashegn 
Vand (fuglebad) 
 
Udvalget lavede ligeledes en liste over planter (små træer, buske og blomster) som er velegnede til projektet 
med hensyn til tidspunkt for blomstring mv.  
 
Alle fik en tegning, som man kunne arbejde videre på til næste møde, hvor man tager beslutning om det 
endelige forslag. 
 
Udover bedet bag bl. 46 blev man enige om at arbejde for at ændre de små frugthaver, så disse også kom til at 
fremstå med insekt venlig beplantning. 
 
Hans fremlagde forslag til ønske om at udvalget kommer på budgettet 2023 – 2024 med 50.000 så man kan 
fortsætte arbejdet i de kommende år. 
 
ad. 3 Man graver knolde op i Dahliahaven onsdag den 2. november kl. 11.  

 
ad. 4 Næste ordinære møde er 14. december kl. 14.00 

 
ad. 5 Lee ville gerne rydde op og plante lidt supplerende beplantning på Hundelegepladsen i Volden. 

Udvalget havde ingen indvendinger mod dette. 



Driften ville gerne plante bunddække på skråningerne ned til frugthaverne. Man blev enige om at tage 
dette op på næste møde. 

 
Referat  
Hans 38 2. R 
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