
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 29. august 2011 
 
Indkaldelse af møde i Udearealudvalget mandag den 29. august 2011 kl. 19.15 

 
Sted: Ole Kristensen, Tingstræderne 15  
 
Fraværende: Patrick, Merete, Palle og Ida 
 
 Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
Beslutning: 
Godkendt uden ændringer 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 22. juni 2011. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser. 
a. Der er valg af medlemmer til Udearealudvalget på beboermødet den 15. september.  
    Anne og Ole genopstiller. Vi vil gerne have en tilbagemelding fra Ida, Palle og Merete  
    om de genopstiller. 
 

4. Der er lavet beboerhøring om fældning af de 2 fyrretræer på Storetorv. Høringen har 
omfattet beboere i nr. 1 til 27. Høringsbrevet er dateret den 10. august med høringsfrist den 
23. august.  Der er ikke modtaget indsigelser eller bemærkninger til forslaget. 
Beslutning: 
Fældningen godkendt.   
 

5. Vedlagt forslag til beretning til fremlæggelse på beboermødet den 15. september. 
Beslutning: 
Godkendt med et par justeringer 
 

6. Der er indhentet tilbud fra John F og Det grønne Kompagni på opgraderinger og diverse 
arbejder. Oversigt over tilbuddene vedhæftes. 
Der er i budgettet afsat kr. 105.000 til formålet.  
Udearealudvalget skal foretage indstilling til afdelingsbestyrelsen om hvilken tilbudsgiver vi 
skal vælge samt prioritere ønskerne i forhold til budgettet.  
Det bemærkes, at ønske om fældning af de 2 fyrretræer på Storetorv ikke er med, idet der 
endnu ikke er indhentet tilbud på dette arbejde. 
Beslutning: 
Udvalget indstiller tilbuddet fra Det Grønne Kompagni dog således, at post 9, dræning og 
genplantning ved Tingstræderne 1-5 kr. 40.000 udsættes.   
 

7. Marianne Faust Petersen, Torveslippen 14 ønsker at få fældet et stort kirsebærtræ, der står i 
bagstrædet ved hendes have. 
Beslutning: 
Marianne har oplyst, at hun også ønsker et ikke helt så stort træ, der ligeledes står i 
bagstrædet fældet. 
Fældning af begge træer godkendt. 
 

8. Revision af hegnsregler for Hyldespjældet. 
Da der ikke har været forslag til revision af gældende hegnsregler, foreslås det, at der ikke 
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fremlægges regler til revision på beboermødet i september måned. 
Beslutning: 
Udvalget har ikke forslag til ændringer.  
 

9. Evt. Intet 
 

10. Næste møde. 26. oktober 2011 kl. 19.15 hos Per  
 
Ole Kristensen  


