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          Hyldespjældet den 6. april 2009 
 
Referat af møde i Udearealudvalget mandag den 6. april 2009 kl. 19.30 

 
Sted: Anne Tittmann, Høkerlængen 9  
 
Fraværende: Lars Linde og Patrick Wilson 
 
 Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 11. april 2009. 
Beslutning:  
Godkendt  
 

2. Meddelelser. 
a. Orientering om møde med Driften tidligere i dag 
b. Orientering om resultatet af beboerhøring om flytning af kompostgården  
c. Orientering om tilmeldinger til Temaweekenden den 25 – 26. april. 
 
Ad a. Driften har taget udvalgets ønsker til indsatsområder til efterretning. Der indhentes  
          tilbud på fældninger og opgraderinger indenfor budgettet(Ca. 110.000 kr.) 
          Kommunen vil etablere dræn 3 – 4 steder langs Humleslippen, således, at det ikke  
          mere står regnvand udfor hesten og ved trappen til Støvlestræde.  
          Genplantning af kastanietræ ud for ødemarken opgives. 
          Rubinia der ved Suderlængen 2 – 4 ødelægger belægningen og fældes, hvis Driften 
          finder det nødvendigt. 
Ad. b.Der foreligger ingen indsigelser mod flytning af kompostgården. 
Ad. c. Pt. er der indkommet 11 tilmeldinger. Aflysning må overvejes.  
 

3. Genoptagelse af drøftelse forslag til af ændringer i hegnsreglerne. 
   Beslutning: 
   Under punkt 1 sidste afsnit indsættes: ”ældre og handicappede kan søge om hjælp hos 
   kommunen” i stedet for hos ejendomskontoret. 
   Under punkt 5 sidste afsnit slettes ”ældre og handicappede kan søge om hjælp hos 
   ejendomskontoret”    
 
 
 

4. Ansøgning fra Ivan Aagerup, Åleslippen 24, om tilskud til køb af 6 buksbom samt en rive, 
en skovl og en drænspade til udlån.  
Det har ikke været muligt at få et prisoverslag, 
Beslutning: 
Godkendt indenfor et max. beløb på kr. 1.000,-.  Fremdeles vil udvalget gerne have et 
prisoverslag at tage stilling til!  
  
 
 

5. Ansøgning fra beboere omkring Tingstrædernes torv om tilskud på kr. 1.200 til diverse 
blomster samt jordforbedring til surbundsbedet på torvet.  
Beslutning: 
Godkendt 
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6. Genoptagelse af ansøgning fra Harry, om kr. 988,- til beplantning af blomsterkummer 
på ”Folkets plads” 
Beslutning: 
Godkendt. 
 

7. Ansøgning fra Harry om kr. 1005,50 til etablering af sadeltag af træ og tagpap over grillen 
på ”Folkets Plads”, med henblik på at holde grillen fri for regnvand. 
Beslutning: 
Ikke godkendt,  idet udvalget er bange for brand. Det anbefales, at en løsning med en 
jernplade undersøges. 
 
 

8. Drøftelse af mødet med Grønt udvalg på Galgebakken den 29. april kl. 18.15. Mødet starter 
på skolestien ved hegnet mellem vores to bebyggelser. 
Beslutning: 
Galgebakkens forslag til emner blev drøftet.  
 

9. Næste møde. 
12. maj kl. 19.30 hos Ole. Der startes med en markvandring. Ønsker til områder, der er 
ønsker om at vi ser på, afleveres til Ole. 
  

10. Evt. 
Intet  
 
 Ole Kristensen  


