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Referat fra mødet d. 24. oktober 2017 kl. 19:00, afdelingsbestyrelsens kontor 

 
Til stede: Jens Thejsen (JT), Anne Tittmann (AT), Victoria Dahl (VD), Ida Hjælmhof (IH), Gitte-Elise Klausen (GEK), 
Henning Larsen (HL) og Ole Kristensen (OK). 
 

Indledningsvis bød JT velkommen til GEK, som nyvalgt medlem af UAU.  
 

Inden udvalget gik til dagsorden, tilbød HL at være fast referent ved udvalgets møder, dette takkede 
udvalgets medlemmer for. 
 

1. Godkendelse af dagsorden 
 

Godkendt 
 

2. Godkendelse af referatet 
 

Godkendt 
 

3. Farvel til Ole 
 

JT meddelte, at OK deltog i UAU møde for sidste gang. Hele udvalget takkede OK, for det 
fantastiske arbejde han har gjort for Hyldespjældets område i almindelighed og udvalget i 
særdeleshed. 
 

4. Organisering af udvalgets opgaver 
 

JT vil være kontakten mellem udvalget og driften. 
 

Der afholdes markvandring mindst 2 gange årligt (forår og efterår), eller efter behov. 
 

5. Beboersag vedr. skamfering/beskæring af røn 
 

OK fortalte historien om de 4 røn, der er placeret på hvert hjørne ved Suderlængen, hvoraf det ene 
er blevet både skamferet og beskåret af en beboer. 
 

Besluttet: JT kigger på det, herefter tager udvalget beslutning om, hvorvidt træet kan reddes eller 
skal fældes. I sidste ende overgives sagen til driften. 
 

6. Hvordan kommer vi videre med 10 % natur 
 

JT orienterede om udvalgets tidligere beslutning, om anretning af ”Tungen”, lige ved Tårnet. 
 

Besluttet: JT udarbejder en konkret plan for ”Tungen”, som fremlægges på næste møde. 
 

JT orienterede om ideen omkring insekthotellet ved starten af ”Junglestien”, ved stien mod 
Galgebakken. 
 
OK foreslog, at udvalget via driften fik ”Det Grønne Kompagni” til at beskærer eventuelle fældede 
træer til stubbe af en længde på 75 cm. 
 

7. Beboerhenvendelse hvor der ønskes at fælde et æbletræ ved Torvelængerne. 
Begrundelsen er, at det skygger for solen i haven samt, at det tiltrækker mange hvepse og 
beboeren har hvepseallergi. 
 

Besluttet: Udvalget mødes til markvandring lørdag d. 4. november kl. 11:00, for at besigtige træet. 
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8. Beboerhenvendelse hvor der ønskes at fælde et træ, som skygger kraftigt for solen i haven, 
ved Ulkestræde/Tingstræderne. 
 

Besluttet: Udvalget kigger på træet under markvandringen d. 4. november. OK understregede dog, 
at der skal foretages en nabohøring, inden en eventuelt beslutning om fældning. 
 

VD nævnte et træ ved Pugestræde, som angiveligt slår rødder meget tæt ved boligen. 
 

GEK nævnte et ved Snorrestræde ved Domen, som er til stor gene. 
 

Besluttet: Udvalget kigger på begge træer under markvandringen d. 4. november. 
 

9. Nyt medlem til Hyldespjældets Byggeudvalg 
 

JT orienterede om, at udvalget skal udpege et nyt medlem til Byggeudvalget, i stedet for OK.  
 

Besluttet: Udvalget blev enige om, at udpege GEK. 
 

10.  Evt. 
 

Intet at bemærke 

 

11.  Næste møde 
 

Afholdes onsdag d. 15. november kl. 19:30 på Afdelingsbestyrelsens kontor. 
 

AT medbringer kage 
 
 
Henning Larsen 
Referent 


