
 

 

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 13. december 2017 
                                               Fremmødte:   Anne-Charlotte, Hedy, Jan Erik, Erland, Inger og Hans. 
  Gæster: Christian 
 
 
Dagsorden: 

1. Forebyggelse af ynglende måger på blok B. 
 

2. Kommissorium. (Se bilag). 
 

3. Status på følgende sager: 
a)  Bænken og stakit på Piletorvet 
b)  Plantning af bunddække mellem blokkene. 
c)  Supplerende beplantning af træer mellem blokkene. 
 

4. Plantning af tjørn ved 287E.  (Se bilag) 
 

5. Næste møde. 
 

6. Eventuelt og gensidig orientering.  
 

 
ad. 1 Hans mente at man holder øje med at mågerne ikke starter redebygning tidligt på foråret. Hvis de 

først har lagt æg er det ikke lovligt at gribe ind. 
 
Jan Erik fortalte at man har vinduespudsere på taget hver måned, de ser efter reder. Hans mente ikke 
at det var ofte nok i staten af ynglesæsonen. Man blev enige om at gartnerafdelingen laver en 
inspektion en gang i ugen i april og maj. 
 

ad. 2 Hans fremlagde forslag til udvalgets kommissorium, der blev vedtaget. 
 

ad. 3 Bænken er blevet renoveret. Jan Erik har haft en tømre nede og se på plankevækket.  Han vurderede 
at det kan holde 10 – 15 år endnu. Jan Erik for afsat penge på langtidsbudgettet til en udskiftning når 
tid er. 
 
Jan Erik fortalte at der er plantet langs hele ”Miljøstien” samt mellem blok 21 og 22, arbejdet 
fortsættes. 
 
Alle manglende fyrretræer er plantet. Man mangler birketræerne. 
 

ad. 4 Inger var bange for at tjørnetræet ville blive for højt. Jan Erik og Hans fortalte at det skulle 
topbeskæres, og så bliver det jo ikke højt. Inger var stadig betænkelig. Udvalget besluttede at 
fastholde beslutningen om tjørnetræet. 
 

ad. 5 Møder i fremtiden:  Onsdag den.14 februar, onsdag den 11. april og onsdag den 13. juni. 
Bemærk: Mødet i april er senere efter aftale pr. mail flyttet til 18. april. 
 

ad. 6 Hedy køber løg til Dahliahaven og aflevere kvitteringer til Jan Erik. Jan Erik får fjernet stien og 9-
tallet. 



Jan Erik fortalte at flere af de knudebeskåret platantræer mellem blokkene på gangstierne er rådne og 
skal fældes. Han mente at man burde udskifte alle træerne på samme sted samtidig. Man talte om 
hvorvidt man skulle nøjes med 3 træer, da de jo bliver beskåret som solitære træer. 
 
Man blev enige om et ekstra møde, hvor man ser på platantræerne. Jan Erik fremsender to forslag til 
dato for mødet. 
 
Den 8 januar havde udvalget møde ved syd enden af blok 21 for at se på platantræerne. Man blev 
enige om at Hans udarbejder en Br-sag om at udskifte alle træer på samme sted samtidig, samt at 
der kun plantes 3 træer. Disse plantes i midten af plantezonen. 

 
 
Referat: Hans Laustsen. 
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