
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 17. maj 2016 
 
Referat af møde i Udearealudvalget mandag den 16. maj 2016 kl. 19.30 

 
Sted: AB-lokalet, Storetorv 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 17. januar 2016. 
Beslutning: Godkendt 
 
 

3. Meddelelser.   
a. Det forventes, at Det Grønne Kompagni inden for en uges tid, starter den 
    endelige oprydning af grene og træer, efter snefaldet i vinter. 
    Jens Thejsen oplyste, at det er det dårligste tidspunkt på året at lave  
    beskæringer af træer. Beskæringerne bør udsættes til august.  
b. Driften er i gang med at rydde ”Nydningen” og efterfølgende sås græs på  
    arealet. 
c. Laila Kiss har meddelt, at hun af personlige årsager har trukket sig fra  
    Afdelingsbestyrelsen og diverse udvalg. 
 
 

4. Følgende ansøgninger om tilskud til forskønnelse er modtaget: 
a. Beboere omkring ”Hullet” ved Bryggerlængen/Tømmerstræde søger om kr. 
    2.500 til blomster og nye krukker. 
b. Ansøgning fra beboere omkring Tingstrædernes Torv om et kr. 500 kr. til  
    indkøb af blomster til torvet 
c. Ansøgning fra Harry Lind om kr. 800 til nye blomster til krukkerne på Folkets  
   Plads 
Beslutning: Punkt a, b og c godkendt som ansøgt. 
 

5. Hegnsreglerne: 
Hegnsreglerne skal revideres på beboermødet i september måned 2016. 
Medlemmerne af UAU opfordres til at gennemgå regelsættet med henblik på 
forslag til ændringer. 
Af punkt 7 i hegnsreglerne fremgår det, at skure kun må flyttes efter 
afdelingens skriftlige godkendelse. 
Afdelingslederen mener, at denne formulering kan give problemer og vil gerne 
have præciseret hvilke adresser der er mulighed for at få tilladelse til at flytte 
skuret. 
Beslutning: 

Det foreslåes, at nedenstående adresser kan søge om tilladelse til at flytte 
skurene ud i flugt med øvrige skure i bagstrædet. Hvor det er muligt, kan et nyt 
skur placeres for gavlen til boligen: Følgende adresser foreslås nævnt i 
Hegnsreglerne eller i bilag hertil: 
Bomslippen 1 
Bomslippen 4 og 6 
Åleslippen 33, 37 og 39 
Åleslippen 2. 
Tingstræderne 17 
Sadelstræde 1 og 2 
Potterstræde 1 og 2 
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Pugestræde 3 og 5 
Maglestræde 17 og 19 
Torveslipperne 2 og 3 
Høkerlængen 5 
 

5. Næste møde: Mandag den 13/6 kl. 19.30. Anne sørger for kage. 
 

6. Evt: Jens meddelte, at Junglestien nu næsten er ryddet hele vejen rundt  
 
Ref. Ole   


