
Referat for 2. følgegruppemøde om grønt område i Fuglekvarteret 

Torsdag d. 22. august kl. 16 i mødelokale M1.17 

 
 Siden sidst, hvad er der sket 

 
Til info: Karen der har været en del af projektet, har fået plejeorlov og er 
derfor desværre ikke med på nuværende tidspunkt.  

 
 Ideer der kan/skal arbejdes videre med: 

 
1. Planering af jorden (færdigt?) 

 
Noget af jorden er reguleret. Budget for dette er brugt, så skal der flyttes 
mere jord, tages det af budget til dette projekt.  
 
Der er forsøgt slået græs, men pga. meget regn/vand er dette ikke lykkedes 
før i dag. 
  
I dag har der været et bæltekøretøj derude, der har slået noget af græsset. 
(Der vises billeder af arealet fra før sommerferien, og billeder fra i dag. Efter 
græsset er slået, kan man nu se vandet i søen når man stå på 
Rørsangerstien.  
Før: 
 



 
 
 
Efter:  

 
 
Det besluttes at der ikke reguleres mere på jorden på nuværende tidspunkt.  
Det er bedre end før. Nogle synes ikke det er blevet som forventet, men kan 
godt se der er muligheder i måden det er udført, -det har potentiale.  
 

 
2. Forbedring af sti på det fugtige sted 

 
Der vises et luftfoto med et forslag til hvordan græsset kan slås fremover.  
(gule på kortet er stier der slås ofte, resten slås en gang årligt)  
Dette besluttes at vi klipper græs nogenlunde som vist på luftfoto, og 
evaluer på det eksempelvis efter 1 år. Luftfoto vedlagt som bilag. 
 
Visse steder er det nødvendigt at der kommer noget fast på stien (pga. fugt 
på stier/våde stier). Der udarbejdes et overslag på dette til næste møde. 
 
Det konstateres at efter jordreguleringen, kan vand bedre komme derfra, så 
der er mindre tendens til der opstår en masse vand på stier.  



 
Det er nødvendigt at involvere Vibohøj, hvis der ønskes fast sti ned ved 
deres areal. 
 

Området ved Rosenvænget afventes, da det ikke er færdigt.  
Jette undersøger hvad der påtænkes af stier, og har det med på næste møde. 
 
 

 
3. Etablering af blomstereng 

 
Det blev besluttet at der sås blomsterfrø på de bare arealer, det betales fra 
Kommunens driftskonto. Dette område blive klippet en gang årligt med 
undtagelse af sti.  

 
 

4. Plantning af frugttræer m.m. 
 

Frugtlund foreslås at placeres hvor der allerede er frugttræer. Det ønskes ikke 
at træerne er placeret hvor der muligvis kommer madpakkehus (undgå bier).  
Vi laver et forslag og overslag, dette tages med til næste møde.  
 
Ønske om at der plantes på støjvolden for at lyddæmpe, kommer måske med 
hvis der er plads i budgettet.  
 
Området med det store grantræer, fokus på at få bragt det mere i spil. Evt. 
dødt træ/Væltet træ der kan være insekthotel m.m. 
Området kommer på listen til vinteropgaver (fældning/udtynding så der 
kommer mere lys og luft).  
 
 

5. Bord/Bænkesæt 
 
Ønskes, men uden skraldespande. Teori om folk tager deres skrald med 
derfra når der ikke er mulighed for at smide det ud. 
 
Bordbænke sæt ønskes ved sø og en ved stien.  
Det aftales at dette sættes ud hurtigst muligt.  
 
 

6. Evt. navngivning 
 
Hvis folk skal have ejerskab, kunne det være godt at inddrage folk. Dette er 
dog svært. En mulighed kunne være at bruge Facebook/Instagram/ 
hjemmesiden. 
 
Følgegruppen besluttede at parken skal hedde Fugleparken.  
 



 
 

 
 Nyt fra fundraisergruppen 

 
Der er søgt ved Nordea bank, Syd bank, Åge V. Jensens fond, Friluftsrådet.  
Der skulle ved ansøgning afleveres budget. Ved søgning under 25.000 kr. 
går det hurtigere. Så der er søgt for 22.000 kr.  
Der kan ikke søges ved kommunen, da det ikke er en borgerforening der 
søger.  
Det opfordres til at søge ved Brøndums fond. Dette gås der videre med.  

 
 

 Næste møde (3. følgegruppemøde) 
 
Torsdag d.  31. oktober 2019, kl. 16-17 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


