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Betina                             Driftschef 

Palle Rye                 Driftsleder 

Lee Braun          Gartner afdelingen 

 

Referat af møde i Friarealudvalget den 16. juni 2021  
 

                                                Fremmødte:    Hedy, Lee og Hans. 

 

 

 

Dagsorden: 

1. Genopstart af udvalgets arbejde. (Herunder mødedage og tid.) 

2. Indkøb til legeplads på Sankt Hans Torv. 

3. Dahliahaven. 

4. Råderetsaftale for Birkhøjmarken (Orientering om sagens stade) Bilag fremsendes. 

5. Ønske om bænk og bord på den lille hunde legeplads. Bilag 2 

6. Ønske om fældning af træer. Bilag 3. 

7. Plan for fremtidens møder. 

8. Eventuelt og gensidig orientering. 

 

 

 

ad. 1 Der var enighed om at fortsat at afholde ordinære møde hver anden måned: Februar, april, juni, 

august, oktober, og december. Mødet afholdes indtil videre kl. 14 af hensyn til Lee. Dette ændres hvis 

der kommer nye beboer i udvalget som ikke kan så tidligt på dagen. 

 

ad. 2 Lee kunne fortælle at der nu er indkøbt undervisningsbord/bænke sæt. Dette sættes snarest op. Indkøb 

kunne ikke udsættes mere. 

 

ad. 3 Alle planterne er kommet op. Græsset er slået. Til næste sæson fyldes der lidt mere muld ind i ringen 

inden der lægges knolde. 

 

ad. 4 Hans orienterede om at org. Bestyrelsen har rettet henvendelse til Furesø kommune med en 

anmodning om forhandling af råderetsaftalen for Birkhøjmarken. Man tilbyder kommunen at 

gennemføre et projekt for at forbedre biodiversiteten på grunden. Dette vil dog kræve en 

råderetsaftale på 30 år. 

Med assistanse fra KAB har vi haft Firmaet Habitat til at udarbejde en rapport over Birkhøjmarkens 

tilstand, samt komme med forslag til udbedring af biodiversiteten. Rapporten kan ses på FMs 

hjemmeside. 

 

ad. 5 Udvalget har fået en henvendelse fra brugere af den lille hundelejeplads ved Piletorvet. De ville gerne 

have en bænk og evt. et bord på pladsen. Lee har fundet et bord/bænke sæt eom er sat op på grunden. 

 

ad. 6  Beboerne i 155A anmoder om fældning af et birketræ Hans havde set på sagen. Han mener at træet 

er for vigtig til at det kan fældes.  Men det er muligt at skaffe lidt mere lys ved at fælde et andet træ 

samt beskære et frugttræ på nærliggende tørreterrassen. Hedy kontakter beboeren med henblik på et 

møde. 

 

Hans og Hedy har efterfølgende været på besøg hos lejeren. Man blev enige med beboeren om at 

bede gartnerafdelingen om at beskære det største frugttræ som står i den lille frugthave. Alternativt 

kan træet fældes, men beboeren vil helst have det beskåret. Beskæring eller fældning sker når det er 

sæson for beskæring. 

 

ad. 7 11. august kl. 14.00 

13. oktober kl. 14.00 



8. december kl. 14.00 

Tidspunkterne kan ænders hvis der kommer nye i udvalget som ikke kan møde så tidligt. 

 

ad. 8 Lee fortalte at driften har haft et legepladsfirma ude og gennemgå legepladserne. Legepladsen bag bl. 

36 er ret nedslidt. Den skal muligvis helt fornyes. Driften sikre at legepladser overholder krav til 

sikkerhed. Udvalget arbejder videre med sagen for evt. Bl.sag til budgettet. 

 

Lee fortalte at svævebanen på Sankt Hans pladsen er stadig ude af drift. Man har svært ved at finde 

sikre beslag. Man mener, at svævebanen har været udsat for hærværk. 

 

Lee ville gerne vide, hvor udvalget ville have insekthotellet sat op. Hans pegede på betonvæggen ved 

blomsterbedet bag bl.46. Alternativt kan det placeres på træværket på Grønne Plads. Det er vigtigt at 

insekthotellerne sidder så det får sol fra syd. 

 

Lee fortalte at man er ved at skifte dug under de steder hvor der er lagt skærver i sidste miljøsag. Det 

er Urtehaven, Fuglehaven og hundetoilettet på nygårdterrasserne. 

 

Lee fortalte at han havde været på kursus om vild med vilje. Udvalget vil undersøge mulighederne for 

at vild med vilje projekt. 

 

Hans fortalte at der var mange ukurante små træer mellem blokkene. Disse skal fjernes da de ellers 

vil ødelægge bunddækket. 

 

Referat 

Hans 38 2. R  

 

 

 

 

Referat  

Hans 38 2. R  

 

 

 


