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          Hyldespjældet den 20. januar 2010 
 
Referat af møde i Udearealudvalget onsdag den 20. januar 2010 kl. 19.15 
 
Sted: Merethe Larsen, Humleslippen 31 
 
Fraværende: Anne Tittmann. 
 
 Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra møde den 1. november 2009. 
Beslutning:  
Godkendt.  
 

2. Meddelelser. 
a. Orientering om forslag fra Michael Jensen om forlængelse af udliciteringsaftalen vedr.  
    udearealerne med HRH for perioden 1/4 2010 og et år frem.  
 
    Udvalget tager forslaget og Afdelingsbestyrelsens beslutning til efterretning. 
   
 

3. Forslag til sammenkædning af hegnsregler og lokalplan udarbejdet af Michael Jensen og Ole  
vedlægges til godkendelse m.h.b. godkendelse på førstkommende beboermøde.  
Beslutning: 
Forslaget indstilles til godkendelse på kommende beboermøde, dog ønskes indført, at skure 
må lukkes helt op til tag ved fortsætte væggen i træ eller ved etablering af glasruder. 
 
 

4. Eva Kongsholm, Høkerlængen 14 søger om, at et robiniatræ i hendes forhave fældes, idet 
træet smider en masse blade olign. i hendes stort set hele sommeren.    
Beslutning: 
Ansøgningen kunne ikke godkendes.  
  

5. Drøftelse af ønsker til indsatsområder i 2010. 
Nedenstående ønsker fra 2009 er ikke blevet opfyldt: 
 Øvrige områder: 
- Plantning af 2 – 3 seljerøn, ved Humleslippen 31  
- Dræning og genplantning af Potentilla, Tingstræderne 1 - 5  
Der henvises tillige til drøftelser med Galgebakkens grønne udvalg. 
Beslutning: 
Ønsker til indsatsområder i ikke prioriteret rækkefølge: 
    - Plantning af 2 til 3 træer ved gavlen til Humleslippen 31 
    - Dræning og genplantning af Potentilla, Tingstræderne 1 – 5 
    - Nyplantning af potentilla på bakkerne ved Ødemarken 
    - Ny fældning af træer m.v. på volden bag Åleslippen. (John Norrie udarbejder forslag)  
    - Fortsat tilsåning af  blomstereng på skrænten langs Maglesteæde (Ole bevilges 4 – 500  
       kr. årligt til frøindkøb) 
    - Rydning af bæverasp m.v. i lunden bag kælkebakken.  
    - Fjældribs på det det vandrette græsareal mod Herstedvestervej fjernes, så det harmonere  
       med arealerne mod Galgebakken.  
    - Brombærranker der går ind over stien til Galgebakken fjernes mindst én gang årligt  
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6. På møde i foråret 2009 med Grønt Udvalg på Galgebakken drøftede vi, hvad der skal gøres 
ved Elefanttrappen, hvor jernbanesvællerne er ved at gå i stykker. 
Udearealudvalget besluttede på sit møde den 12. maj, at bede om Afdelingsbestyrelsens 
tilkendegivelse i sagen. 
Afdelingsbestyrelsen har på sit møde den 12. januar 2010 drøftet sagen.  
Beslutning: 
Udvalget foreslår, at Elefanttrappen nedlægges (Stentrappen bevares) Der anlægges 
blomstereng således, at randbeplantningen ikke tager over. Der placeres 8 til 10 store 
kampesten på skrænten som kan benyttes til siddende ophold.  
 

7. Evt. 
GMU oplyser, ”Store rengøringsdag” i år bliver en aften, den 19.eller 21. april. GMU vil 
prøve, at lave en fælles indsats med Galgebakken. 
UAU foreslår, at indsatsen bliver fjernelse af diverse blade og møbler fra randbeplantningen. 
Skrænten ved Maglestræde samt naturskoven kunne være fælles indsatsområde med 
Galgebakken.   
 

8. Næste møde. 
17. marts kl. 19.15 hos Per, Åleslippen.  
 
 
Referat Ole Kristensen  


