
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

    Hyldespjældet den 26. november 2015 
 
Referat af møde i Udearealudvalget tirsdag den 26. november 2015 kl. 19.30 
 
Sted: AB-lokalet, Storetorv 
 
Afbud: Anne Tittmann, Jan Dahl 
 
Dagsorden: 

1. Godkendelse af dagsorden. 
Beslutning: 
Godkendt med tilføjelse af nyt punkt 5. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 6. oktober 2015. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser.   
a. Beboerhenvendelse fra John Lindblad Christensen, der mener, at  
    græsset i Hyldespjældet klippes for ofte.  
    Ole sender aftalen med HRH til Jens. 
b. Status på situationen efter voldsomt snefald lørdag/søndag den 21 og  
    22. november.  
    Op mod 25% af træerne er stærk beskadiget. Driften har bedt Det Grønne 
    Kompagni om hjælp til oprydningsarbejdet. Når arbejdet er færdigt laver  
    udvalget en markvandring og besigtiger forholdene.  
 
 

4. På sidste møde blev det besluttet, at Ole udarbejder tekst omkring  
hegnshøjde i smalle bagstræder.  
Forslag til tekst i ”Hegnsreglerne”. side 2 under punktet, Særlige forhold: 
”Mod smalle bagstræder (120 cm flisebredde) må hegnet ikke være højere end 
120 cm, hvis hegnet er flyttet frem til 10 cm. fra flisekanten. Med 120 cm. 
hegn, må der gerne lægges et vandret bræt/bjælke i højden 1,80 cm”..   
Beslutning:  
Følgende tekst blev besluttet: I smalle bagstræder må hegnet være 180 cm. 
højt, hvis hegnet holdes i flugt med skuret. Hvis hegnet rykkes længere frem 
mod flisekanten, må det højest være 120 cm. højt. Hegnet må max. rykkes 
frem til 10 cm. fra flisekant. Med 120 cm. hegn, må der gerne lægges et 
vandret bræt/bjælke i højden 1,80 cm. 
 

5. Eva Kongsholm, Høkerlængen 14, har anmodet Afdelingsbestyrelsen på hendes 
ansøgning om fældning af Robiniatræ der står i forhaven mellem hende og 
naboen. 
Ole har overfor AB oplyst, at ansøgningen ligger tilbage til 2010 og der er 
svaret. Vinie beder om, at vi drøfter anmodningen på ny. 
Beslutning: 
Udvalget er ikke indstillet på at fælder træer, hvis eneste problem er, at det 
griser 
 

6. Evt. 
a. Gennemgang over indsatsområder for efteråret 2015, vedhæftet.  
    Alle punkterne blev gennemgået.  
b. Et træ ved kompostgården, ved grusbunken, er delvis gået ud og bør fældes 
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7. Næste møde. 
Torsdag den 11. februar 2016 kl. 19.30.  
Markvandring, søndag den 17. januar kl. 13. hvis vejrguderne vil. 
 
Ref. 
Ole Kristensen 
 


