
 

 

Blokrådets  Friarealudvalg 
 

Hans                             38 2. R 

Hedy                               104F 

Charlotte                         239A 

Erland                              451F 

Inger                              287E 1 

 

Betina                             Driftschef 

Palle Rye                 Driftsleder 

Jan Erik Andersen         Gartner afdelingen 

 

Referat af møde i Friarealudvalget den 11 oktober 2017 

                                               Fremmødte:   Anne-Charlotte, Hedy, Jan Erik, Erland, Inger og Hans. 

 

Dagsorden: 

1. Evt. forebyggelse mod stormmåger 

2. Rapport ang. arbejde på tagene. 

3. Bunddække under Miljøstien. 

4. Bænken på Piletorvet. 

5. Fældning af fyrretræer (Se bilag). 

6. Næste møde. 

7. Eventuelt og gensidig orientering. 

 

 

ad. 1 Måger er generelt fredet i Danmark. Jan Erik havde fået nogle råd til hvad man kan gøre for at undgå, 

at måger bygger reder.  

Man kan ansøge om tilladelse til at regulere måger i Vand- og Naturstyrelsen. 

 

Udvalget holder øje med udviklingen. 

 

ad. 2 Jan Erik fortalte at der ifølge rapporten var mange tage hvor der var affald, hundelorte og mængder 

af jord fra plantekasser. Udvalget overvejer om der skal laves et indlæg til Midtpunktet. 

 

ad. 3 Gartnerafdelingen var begyndt at forberede jorden. Udvalget mente at man skulle plante så langt ind 

under gitterstien som muligt, samt at der lægges flis under selve stien. 

 

ad. 4 Man blev enige om at nedtage bænken snarest. Bænken renoveres når der er penge til det. Udvalget 

mente at renovering af selve plankeværket skal på budgettet. 

 

ad. 5 Man fælder den Birk som genere mest. Der plantes en hvidtjørn som topbeskæres, så den ikke bliver 

så stor. 

 

ad. 6 Næste møde er den 13. december. Jan Erik og Hans laver gløgg.  

Knolde graves op i Daliahaven den 25. Oktober kl. 13. 

 

ad. 7 Hans fortalte at BR_FU havde anmodet alle udvalg til at lave et nyt kommissorium, fordi den 

oprindelige kommissorium er gået tabt.  

 

Udvalget blev enige om at Hans udarbejder et forslag til kommissorium for friarealudvalget. 

 

Hedy gjorde opmærksom på at den ukrudt hæmmende dug i krydderrihaven ikke er dækket af 

småsten. Det ser ikke godt ud. Jan Erik ville se på sagen. 

 

Der skal graves knolde op i Daliahaven. Hedy, Erland, Inger og Hans mødes den 25 oktober kl. 13 og 

graver knolde op. 

Gartnerafdelingen graver fliserne i 9 tallet op. Der aftales senere en dato for nedlægning af knolde, 

samt det kommende arbejde i haven. 

Hedy påtog sig at købe ny løg i de rigtige farver. 

 

Referat : Hans 38 2. R 


