
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 11.marts 2009 
 
Referat af møde i Udearealudvalget onsdag den 11. marts 2009  kl. 19.30 
 
Sted: Patrick Wilson, Pugestræde 9  
Fraværende: Per Jessen og Lars Linde 
 
 Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af referat fra møde den 12. januar 2009. 
Beslutning:  
Godkendt  
 

2. Meddelelser. 
a. Det har ikke været muligt at få kontakt til beboeren i Skipperlængen 2 
b. Der har ikke vist sig interesse for flere borde/bænkesæt 
c. Indsatsområderne for 2008 er ved at være på plads, dog er plantningen bag Lerovnen ikke  
    som forventet.   
 
 

3. Det  Grønne Miljøudvalg har bedt Udearealudvalget gennemføre høring af beboerne  
   omkring flytning af kompostgården til arealerne i forlængelse af længernes parkeringsplads.   
   Forslag til høringsbrev vedlægges til godkendelse.  
   Beslutning: 
   Forslag godkendt. 
 
 

4. Afdelingsbestyrelsen har stillet forslag om, at det grønne træhegn ud for vaskeriet erstattes 
med f.eks. et bøgehegn, som findes flere steder i området. Bestyrelsen beder om 
Udearealudvalgets kommentarer til forslaget.     
Beslutning: 
Forslaget godkendt, dog skal det sikres, at bøgehegnet bliver samme art som det 
eksisterende.   
 
 
 

5. I forbindelse med Temaweekenden, er det besluttet at hvert område skal reducerer sit oplæg 
til én side. Udkast af 2/3 2009 vedlægges. 
Beslutning: 
Udkastet godkendt 
 
 
 

6. Foråret nærmer sig. Hvad tager vi af initiativer for at motivere til pasning af fællesarealer 
m.v. 
Beslutning: 
Ole skriver til Hyldeposten og hjemmesiden 
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7. Drøftelse af ønsker til indsatsområder i 2009 
Beslutning: 
Udvalget har følgende ønsker til indsatsområder 2009: 
Træfældninger: 
- Spidsløn, Sadelstræde 1 
- Pæretræ, Sadelstræde 2 – 4, bagstrædet  
- Egetræ, Tingstræderne 15, bagstrædet 
- Spidsløn Potterstræde 1 
- 5 Fyrretræer ved beboerhuset og genplantning af dværg-fyr 
Øvrige områder: 
- Plantning af 2 – 3 seljerøn, ved Humleslippen 31  
- Flisegang mellem Støvlestræde 3 og 7 
- Dræning og genplantning af Potentilla 
- Nedlæggelse af 2 haver i Salatfadet 
- Genplantning efter etablering af fjernvarme bag ved Snorrestræde    
 
 
 

8. Hegnsreglerne skal revideres på beboermødet i efteråret 2009. Forslag til reviderede 
hegnsregler vedlægges. Ændringsforslagene er rent redaktionelt, ”nævnet” ændres til 
”Afdelingsbestyrelsen” og hegnstyper ændres til tekst for at gøre regelsættet lettere at læse.     
Beslutning: 
Foreløbig godkendt, drøftes igen på kommende møder   
 
 

9. Ansøgning fra Torveslippen 2 om at fjerne de 6 nederste grene af lindetræer overfor boligen 
samt at selvsåede robinier ud for nr. 1 fjernes. 
Beslutning: 
De 2 nederste grene fjernes således, at træet harmonerer med det andet lindetræ. Fældning i 
forbed til nr. 1  må ønskes af beboeren i nr. 1. 
 
 

10. Ansøgning fra beboere omkring Folkets plads om kr. 500,- til køb af planter og blomsterjord 
til blomsterkummerne. 
Beslutning: 
Ansøgningen godkendt 
 

11. Næste møde. 
6. april kl. 19.30 hos Ole 
  
 

12. Evt. 
Intet  
 
 
 Ole Kristensen  


