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          Hyldespjældet den 31. oktober 2012 
 
Referat af møde i Udearealudvalget tirsdag den 30. oktober 2012 kl. 19.15 

 
Sted: Anne Tittmann, Høkerlængen 9 
 
Afbud: Kaj Hansen og Victoria Dahl  
 
 Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsordenen. 

Beslutning: 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 22. august 2012. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser.   
a. Status på udvalgets medlemmer efter valg på beboermødet m.v. 
    Per Zoffmann Jensen (Afdelingsbestyrelsen 
    Valgt på beboermødet: 
    Kaj Hansen  
    Ida Rødseth Hjælmhof 
    Anne Tittmann 
    Ole Kristensen 
    Victoria Dahl 
    GMU har ikke valgt medlem  
b. Orientering om opgraderingsopgaver, der pågår pt. Orienteringen blev 
uddelt. 
c. Ole orienterede om udviklingen i tårnprojektet. 
 
     
  

4. Forslag fra beboere i spørgeskemaundersøgelsen bedes kommenteret af UAU. 
./. Vedlagt indstilling og kommentarer til beboernes kommentarer. 
Beslutning: 
Indstillingen godkendt  
 

5. Beboerne i Torvelængerne 15 har opsat et mindre stykke hegn, der ikke er i 
overensstemmelse med hegnsreglerne. Kan UAU godkende det opsatte. 
Beslutning: 
Det drejer sig om, at der er opsat et højt hegn i et smalt bagstræde. Hegnet 
må jævnfør hegnsreglerne kun være 1,20 m. Det er 1,80 m i ca. 1 meters 
bredde på hjørnet mod bagstrædet til Væverlængen. Resten af hegnet mod 
bagstrædet er 1,20 m. Årsagen til det højere hegn den første meter er, at 
beboerne har ønsket at skærme for de mange forbipasserende, der benytter P-
pladsen. UAU godkender hegnet med baggrund i at løsningen ser fornuftig ud.    
  
 
 

6. Forhåndsdrøftelse af hegnsreglerne der skal revideres på beboermødet i 
efteråret 2013. 
./. Gældende hegnsregler vedlægges. 
Beslutning: 
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Drøftet, genoptages på næste møde. 
 

7. Evt. 
På næste møde drøftes forslag om beskæring af frugttræer samt hvorvidt der 
skal opsættes flere bord/bænkesæt. 
 

8. Næste møde.  
onsdag den 9. januar kl. 19.30 hos Ida, Bryggerlængen. 
Hvis der kommer forslag til at skære en skulpturer i kastanjerne ved 
Humleslippen/Pugestræde bag, forsøges dette klaret pr. mail, evt. ekstra møde.   
 
 
Ole Kristensen  


