
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 21. marts 2015 
 
Indkaldelse til møde i Udearealudvalget mandag den 23. marts 2015 kl. 19.30 

 
Sted: Ole Kristensen, Tingstræderne 15 
Afbud: Jan Dahl 
 
 Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning: 
Godkendt 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 10. februar 2015. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser.   
Intet 
 

4.  GMU har meddelt, at de gerne sponsorerer morgenbrød på renholdelsesdage 
 Det foreslås, at dagen afholdes søndag den 19. april, hvor der er international  
 affaldsdag. 
 Hvilke initiativer er der den 19. april? 
 Beslutning: 
 Der tages lokale initiativer til renholdelsesdag den 19. april. 
 
 

5. Indsatsområder 2015 
Ole har talt med de nye beboere Tingstræderne 8, om de har ønsker for at 
hindre, at græsset ødelægges på hjørnet. På sidste møde drøftede vi 
muligheden for at lægge en kampesten, fodhegn eller beplantning med buske. 
Beslutning:  
Udsættes til der er modtaget tilbagemelding fra beboeren   
 

6. Henvendelse fra beboer Potterstræde 3, der klager over, at naboen, 
Potterstræde 5, har et meget stort træ stående.  Rødderne bevirker, at hegnet 
er ved at falde fra hinanden og mange af fliser er skubbet op, så beboeren flere 
gange har været ved at falde. Klageren oplyser, at hun heller ikke kan have en 
stol eller bord stående på flisearealet, på grund af at rødderne løfter 
flisearealet. 
Ejendomskontoret har oplyst klageren om, at beboeren i nr. 5 ikke ønsker 
træet fældet.  
Beslutning: 
Ole laver en mundtlig høring hos Clas, Potterstræde 5.  
 

7. Udearealudvalget har inviteret til åbne haver den 14. juni. Er der 
tilbagemeldinger på annoncen? 
Beslutning: 
Pt. har følgende tilmeldt sig: Povl M., Ida, Ole K., Laila Kiss og Anne Tittmann 
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8. Plejeplanen skal revideres i september/oktober 2015. Er der i fortsættelse af 
udvalgets møde med afdelingsbestyrelsen den 3. marts forslag til 
ændringer/justeringer i planen. 
Beslutning:   
Genoptages på næste møde. Alle læser plejeplanen grundig. 
 
 

9. Hyldeposten glemte udvalgets annonce, om tilskud til forskønnelse af 
fællesarealerne. Skal vi tage Facebook i brug i stedet? 
Beslutning:   
Bør omtales både på Facebook og i næste nr. af Hyldeposten. 

 
10. Næste møde. 

20. april kl. 19.30 i AB-lokalet, Storetorv. 
 

11. Evt.  
a. Affaldsspanden bag købmanden ved gyngen er blevet fjernet. Da der er  
    begyndt at komme meget affald ønskes den genetableret.  
b. Der er reb om poplerne ved hundelegepladsen som ødelægger træet - Bør  
    fjernes. 
 
Ref. 
Ole Kristensen 
 
 


