
 

 

Blokrådets  Friarealudvalg 
 
Hans Laustsen                38 2. R 
Christian Hecquet          149D 
Hedy                              104F 
Charlotte                         239A 
Sebastian                       456C 
Anne Marie                    456C 

 
Tine                                452D 
Michael                          452C 
 
Jan Erik Andersen         Gartner afdelingen 
Frank Carlsen                 Driftschef 
Palle Rye                 Driftsleder 

  Referat af møde i Friarealudvalget den 8. februar 2017 
Fremmødte:    Jan Erik, Hedy , Christian, Charlotte og Hans  Afbud: Hedy 
 
 
Dagsorden: 

1. Vi går en tur langs Miljøstien og se på den manglende beplantning samt trafikchikaner. 
2. Opsamling efter gåturen. 
3. Status på sagen om oversigtskilte. 
4. Næste møde. 
5. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 

ad. 1 Al beplantning var dækket af sne. Turen måtte desværre aflyses p.g.a. vejret. Turen på næste møde.  
 

ad. 2 Jan Erik kunne fortælle at der ikke var noget nyt om den manglende beplantning. 
 

ad. 3 Jan Erik havde modtaget priser på nye oversigtsskilte. Der var usikkerhed om hvorvidt prisen dækker 
over 6 elle 1 skilt. Man mangler et print over det oprindelige layout. 
 
Jan Erik undersøger, hvad priserne dækker over. Hans kontakter Maiken for at høre om hun kan 
finde det gl. layout eller evt. lave et nyt. 
 

ad. 4 Hans foreslog at udvalget fastlægger møder 3 måneder frem i tiden. Man blev enig om følgende 
datoer: 12. april, 14. juni og 9. august. 
 

ad. 5 Jan Erik fortalte at man i øjeblikket er i gang med at beskærer buske i Småhaverne og frugttræer. 
 
Christian havde set at de 3 træer ved hjørnet af Vestgangstrøget og Sankt Hans Stien var blevet 
fældet. Han mente, at der var 2 store grene som også burde fjernes. 
Christian mente i øvrigt, at Ribsbuske og Solbær bør beskæres i foråret. Dette ville han gerne selv 
gøre. 
 
Jan Erik fortalte at der startede et nyt lommepengeprojekt op. Det bliver afholdt i ferien på grund af 
den udvidet skoletid. 
 
Charlotte fortalte, at hunde har gravet et stort hul ved en af de store sten ved amfiteatret på 
Birkhøjmarken. Hun mente at der er risiko for at stenen kan skride ned og nogen komme til skade. 
Jan Erik ser på sagen. 
 
Hans mindede om at man på næste møde skal planlægge arbejdet i Geoginehaven m.v. 

 
Referat  
Hans 38 2. R  
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