
 

 

Blokrådets  Friarealudvalg 
 
Hans Laustsen                38 2. R 
Christian Hecquet          149D 
Hedy                              104F 
Charlotte                         239A 
Inger                               151B 
Sebastian                       456C 
Anne Marie                    456C 

 
Tine                                452D 
Michael                          452C 
Erland                            450F 
 
Jan Erik Andersen         Gartner afdelingen 
Frank Carlsen                 Driftschef 
Palle Rye                 Driftsleder 

  Referat af møde i Friarealudvalget den 8. april 2015. 
Fremmødte:    Jan Erik, Erland, Christian, Annemarie, Charlotte, Hedy og Hans. Under punkt 2: Michael fra 
Uno 
Afbud: Tine 
  
Dagsorden: 

1. Markvandring på Birkhøjmarken. 
2. Opfølgning på diverse projekter. 
3. Bænk og bålfad til gangstrøget. (Se bilag) 
4. Planlægning af fugletur og evt. markvandring med beboerne. 
5. Næste møde. 
6. Eventuelt og gensidig orientering. 

 
 

ad. 1  Huller lavet af hunde på stierne lukkes. Gyldenris fjernes på kælkebakken. Der blev set en del affald 
på kødbenet, dette fjernes. 
 

ad. 2 Michael fra Uno havde målt terrænet og havde tegnet nogle af figurerne ind i terrænet. Han kunne 
konstatere at skråningerne er for stejle til at figurerne kunne få hovedet op over stiniveauet. 
 
Udvalget var enigt om at figurerne sættes i den nordlige del legepladsen. Der ændres ikke ved den 
sydlige del. 
 

ad. 3 Udvalget var enigt om at det var en flot gave som bestyrelsen for Furbo skænker Farum Midtpunkt. 
Der var dog nogle betænkeligheder ved selve bålfadet.  
 
Jan Erik var bange for at det blev brugt som askebære. Christian mente at man kan bruge bioethanol 
som brandstof. Så kan man af i en mindre beholder som står i bålfadet. Anne Marie Mente at man 
altid kunne sætte en plante i bålfadet, hvis det skulle blive misbrugt. 
 

ad. 4 Udvalget afholder en fugletur i gen i år. Jan Erik kontakter Thomas Wikstrøm med følgende forslag: 
til dato: 26 eller 28. maj, 8. eller 9. juni.  
 
Der afholdes en markvandring med beboerne til efteråret. Forslag til dato 18 eller 19. august. 
 
Hans spurgte om der var interesse for en tur for udvalget medlemmer ud til fuglehabitatet på 
Vestamager. Det var der interesse for. Man tager sagen op igen senere på året. 
 

ad. 5 Næste møde bliver 10. juni kl. 16.30. 
 

ad. 6 De gamle bænke af elm er blevet taget ned, da de ikke længere var brugbare. Inger mente at der er 
brug for bænke der hvor de stod. Hun ville gerne have sat nogle nye op. Jan Erik fortalte at der ikke 
er penge på budgettet til dette, men han ville se om han kunne finde penge til nogle bænke. 
 

Referat 
Hans 38 R 
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