
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 10. januar 2013 
 
Referat af møde i Udearealudvalget onsdag den 9. januar 2012 kl. 19.30 

 
Sted: Ida Rødseth Hjælmhof, Bryggerlængen 34 
Fraværende: Kaj Hansen 
 
 Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsordenen. 
Beslutning: 
Forslag til dagsorden godkendt. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 30. oktober 2012. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser.   
a. Orientering om baggrunden for mail fra John Christensen af 10. december.  
b. Trækunstneren Jørn Hansen har beset de træer, der skal fældes bag 
    Pugestræde. Forslag er ikke fremsendt endnu. 
c. Ole orienterede om projekt Suderlængen 4 herunder nedgravning af faskine  
    i bagstrædet. 
d. Oversigt over beskæringer af træer udført i efteråret 2012 blev uddelt til 
    orientering 
e. Grundlaget for træregnskabet blev uddelt til udvalgets medlemmer       
  

4. På Færgeslippen ved indgangen til bagstrædet til Åleslippen 20 – 36 har 
beboere på et tidspunkt plantet 2 æbletræer. Begge træer er i dårlig vækst, 
idet der ikke er gravet tilstrækkelig ud før plantningen. Hertil kommer, at de 
står i vejen, når driften tømmer affaldscontainere. 
Vi bør overveje, om træerne bør fældes, evt. med nyplantning et andet sted i 
nærområdet eller om det vil have et formål at beskære træerne.     
Beslutning: 
Det blev godkendt, at de 2 træer fældes samt at der i stedet plantes et pære og 
et blommetræ i nærheden. Ole laver høring blandt naboerne. 
 
 

5. Genoptagelse af hegnsreglerne der skal revideres på beboermødet i efteråret 
2013. På mødet i oktober kom der ikke forslag til justeringer, men det blev 
besluttet at genoptage sagen. 
Beslutning: 
Ingen forslag til ændringer. 
 

6. Drøftelse af, hvorvidt vi med jævne mellemrum skal foretage beskæring af 
frugttræer, således at træerne kan bære bedre frugter og således, at frugterne 
kan nås fra jorden. 
Beslutning: 
Det anbefales, at alle frugttræer beskæres med jævne mellemrum.  
 

7. Drøftelse af, om der er behov for at opsætte flere bord/bænkesæt på torve og 
pladser. 
Beslutning: 
Anne skriver i Hyldeposten om der er ønsker blandt beboerne. 
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8. Evt. 
Udearealsudvalgets kommissorium blev uddelt med henblik på behandling på 
udvalgets næste møde. Kommissoriet kan ses på hjemmesiden.   
 

9. Næste møde. 
Tirsdag den 13. marts 2013 hos Per Zoffmann  
 
Referat 
Ole Kristensen  


