
Hyldespjældet, Udearealudvalget 
  

Referat fra mødet d. 26. februar 2019 kl. 19:00, afdelingsbestyrelsens kontor 
 
Til stede: Jens Thejsen (JT), Lis Livornese (LL), Henrik Hansen (HH), Jan Dahl (JD), Anne Tittmann (AT) og Henning                   
Larsen (HL) 
 
Fraværende: Gitte-Elise Klausen (GEK) 
 

1) Godkendelse af referatet 
 
Følgende ændring blev foretaget: Under pkt. 4 (fælles materialegård), ønskede udvalget, at det blev              

understreget, at udvalget forholdte sig kritisk overfor planen 
 
Referatet blev herefter godkendt. 
 

2) Markvandring afholdt d. 19. februar 
 
Besluttet: 
 

a) Den foreslået ”Kile” ved fodboldbanen (ved Tårnet), må maksimalt være 20 meter lang. 
 

b) Hestekastanjen ved skulpturen ”Broen” ved Humleslippen, skal fældes da den er deciderede            
farlig efter påkørsel. 

 
c) Æbletræerne i bagstrædet mellem Torvelængerne og Saltlængen bliver fældet, ud fra nogle 

faglige synspunkter, da træerne enten er rådnet eller er i misvækst. I bagstrædet vil der evt. 
blive plantet en eller anden form for busk og i stedet for æbletræerne, vil der blive plantet 
æbletræer på Folkets Plads. 

 
d) Træerne langs den lille sti ved skulpturen ”Sælen” ved Bryggerlængen, skal beskæres 

 

I forbindelse med fremtidig arbejde med træer o. lign. er det vigtigt at der foregår en ordentlig information til 
de berørte beboer. Derfor skal der udarbejdes en skrivelse, som kan bruges fremadrettet. Udvalget 
arbejder videre med denne skrivelse. 

 

3) Den grønne renoveringsplan.  
 
Besluttet: JT rundsender udkast evt. med billeder, og beder udvalget om at give en konstruktiv               

tilbagemelding. 
 

4) Afdelingsbestyrelsens forslag til en fælles materialegård med Galgebakken 
 
Der har været afholdt møde mellem afdelingsbestyrelsen, GMU, UAU og BO-VEST d. 7. februar 2019. JT                

gjorde, på udvalgets vegne, opmærksom på udvalgets såvel kritiske som skeptiske forhold til planen.              
Udvalget forholdte sig fortsat meget kritisk til den fremlagte plan. 

 
5) Evt. 

 
HL gjorde opmærksom på de 2 planlagte beboermøder, henholdsvis d. 27. marts og d. 2. april 2019 kl. 

19:00. Det ekstraordinære beboermøde d. 2. april er blevet indkaldt, da afdelingsbestyrelsen ikke 
forventer at færdiggøre dagsorden d. 27. marts. 

 
6)  Næste møde 

 
Tirsdag d. 16. april kl. 19:00. 
 
LL medbringer kage. 
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Hyldespjældet, Udearealudvalget 
Henning Larsen 
Referent 
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