
Hyldespjældet, Udearealudvalg 
  

Referat fra mødet d. 31. oktober kl. 19:30, afdelingsbestyrelsens kontor 
 
Til stede: Jens Thejsen (JT), Lis Livornese (LL), Henrik Hansen (HH), Gitte-Elise Klausen (GEK) og Henning Larsen                 
(HL) 
 
Afbud: Jan Dahl og Anne Tittmann 
 

1. UAU medlem til Parkeringsudvalg 
 
I forbindelse med regnskabsbeboermødet, blev der nedsat et parkeringsudvalg, til dette udvalg skulle UAU              

udpege et medlem. 
 
Besluttet: Idet UAU allerede er repræsenteret i udvalget via LL og HL fra afdelingsbestyrelsen, mener               

udvalget ikke, det var nødvendigt at udpege et yderligere medlem. 
 

2. Godkendelse af referatet 
 
Godkendt 
 

3. Udvalgets nye medlemmer 
 
JT bød velkommen til LL og HH 
 

4. Beboerhenvendelser 
 

a) Fra beboerne ved Tværslippen havde udvalget modtaget, en ansøgning på 667.- kr. til             
diverse planter i området. Besluttet: Beløbet bevilliget 

 
b) Der er en del pæretræer som mister deres frugter, hvilket betyder de ligger smadret ud over                

flere stier. Besluttet: JT taler med Jesper Handskemager om hvem der skal sørge for det               
bliver fjernet, idet de smattet frugter gør stierne glatte. 

 
c) Det træ, som står på hjørnet af Bomslippen og tværslippen, har det ikke godt. 

 

Besluttet: Det undersøges om træet kan laves om til en skulptur. 
 

5. 10 % mere natur 
 
Der ligger nu brænde ved indgangen til ”junglestien”, som skal bruges til etablering af ”insekthotel”. 
 
Besluttet: UAU mødes til arbejdsdag d. 1. december kl. 10:00, hvor der bl.a. skal skæres brænde op i 75                   

cm. længde, hvilket også skal være længden fremover. 
 

6. 10 % mere grønt 
 
Som det tidligere er besluttet, ønsker vi at skabe ”Den Grønne Kile” ved siden af kælkebakken, den skal                  

være maks. 10 meter bred og 20 meter lang. Her skal der være let beplantning og frugttræer. 
 
De frugttræer som er placeret ved nyttehaverne (salatfadet), står forkert grundet græsset. 
 
Som en del af ”10 % mere natur", ønsker udvalget at etablere en blomstereng, men hvis dette skal lykkedes                   

kræver det, at alt græs fjernes og det herefter bliver slået samt fjernet 1 gang årligt. 
 

7. Regnbed ved ”salatfadet´ - nyttehaverne 
 
Idet fodboldbanen meget ofte er oversvømmet, ønskes der etablering af 3 dræn der samles i et sumpbed,                 

ned mod nyttehaverne, men ikke for tæt på. 
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Besluttet: Der skal hentes tilbud på pris og etablering. Målsætningen er, at der fremlægges en plan med                 

budget til budgetbeboermødet i 2019. HL fremlægger planen for afdelingsbestyrelsen. 
 
 
 

Fortsættes side 2. 
 
 

8. Forslag til grøn renoveringsplan 
 
Besluttet: JT orienterede om projektet og som eksempel blev der bl.a. talt om, at lave legepladsen ved 

”Længernes P-plads” om til et grønt område. JT understregede, at dette var en løbende proces for 
hele Hyldespjældet og en plan for, at gøre området grønnere.  

 
Besluttet: Legepladsen ved ”Længernes P-plads” bliver en del af rundturen som foregår d. 1. december, i 

forbindelse med UAUs arbejdsdag. 
 

9. Evt. 
 
Der blev fremlagt forslag om, at udvalget i den næste periode, tager på besøg til naturområder. Der udover 

kom der forslag til, at afholde Temamøde om ”Det Grønne Hyldespjæld”. 
 
HL orienterede dels om Temamødet d. 3. november om frivillighed, samt om ”Nytårskuren” som foregår d. 

19. januar 2019 og det er GMU som er arrangør. 
 

10.  Næste møde 
 
Onsdag d. 16. januar 2019 kl. 19:00 i afdelingsbestyrelsens mødelokale. 
 
HL medbringer kage. 
 
Henning Larsen 
Referent 
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