
Hyldespjældet 

Udearealudvalget 

 

          Hyldespjældet den 12. januar 2017 
 
Referat af møde i Udearealsudvalg onsdag den 11. januar 2016 kl. 19.30 

 
Mødested: AB-lokalet, Storetorv 

 
Fraværende: Ida Rønsneth Hjælmhof  

 
Dagsorden: 
 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
Beslutning: Godkendt 

 
2. Godkendelse af referat fra den 13. oktober 2016.  

Beslutning: Godkendt 

 
 

3. Meddelelser: 
a. GMU arbejder på at finde et alternativ til glatførebekæmpelse i Hyldespjældet 
 

 
 

4. Fortsat drøftelse af mulighederne for at gøre Hyldespjældet 10% grønnere med 
benyttelse af de kr. 5.000 vi har fået i jubilæumsgave.  
Beslutning: 

Jens kom med forslag om etablering af: 
- Beplantning af buske og planter langs fårefolden  

- Opsætning af fuglekasser til forskellige fugle 
- Insekthoteller 
- Blomstereng 

Er der flere forslag til initiativer og hvordan kommer vi videre? 
Beslutning: 

Jens Thejsen fremlagde forslag om følgende initiativer: 
- Grøn tunge ved fårefolden 

- Nye buske i randbeplantningen 
- Etablering af brændemur skoven ved Snorrestræde 
- Etablering af insekthotel 

- Opsætning af fuglekasser 
- Etablering af ”Kvashegn”  

- Beskæring og fornyelse af frugttræer 
Der arbejdes videre med forslagene og indgår i markvandringen ved 
næste møde. 

 
 

5. Frugttræerne i Hyldespjældet trænger til en alvorlig beskæring hvis beboerne 
skal kunne nå frugterne og hvis frugterne skal have en rimelig kvalitet. 
Er det tilstrækkelig at beskære eller skal der også fældes og plantes nyt? 

Beslutning: 
Se punkt 4. 
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6. Fortsat drøftelse af HRH´s pasning af volden bag Åleslippen.  
Jens og Ole har besigtiget forholdene og Jens`s vurdering er følgende: ”Det ser 

bestemt ikke ud til at HRH har gjort noget forkert rent fagligt. Stykket er 
domineret af skvalderkål, syre, græs og brændenælder – Det er på en skråning, 
så det kan være vanskeligt at styre højden med en buskrydder. (selv for en 

faglig dygtig person) 
Beslutning: 

Det foreslås, at Driften meddeler John Christensen, at pasning af volden foregår 
korrekt ud fra en faglig vurdering, men hvis John ønsker at råde over et areal, 
som han selv passer, er han velkommen til at markerer et område, som HRH så 

vil gå udenom. 
 

 

7. Driften beder UAU komme med forslag til hvordan skurene, der har været 
benyttet til affaldscontainere lukkes og udnyttes. Jesper foreslår, at skuret ved 
autoværkstedet lukkes med en dør og stilles til rådighed for hønsehold og 

lammelaug. 
Yderligere er der åbne skure Følgende steder:  
a. Færgeslippen, overfor nr. 3 

b. Torveslippernes Torv ved hønsegården 
c. Folkets Plads ved gavlen til Høkerlængen 2 

d. Torvelængerne overfor nr. 15 
Beslutning: 

Udvalget tilslutter sig forslag fra Driften om skuret ved autoværkstedet. 
a. Forslag overvejes 
b. Ole taler med beboerne omkring hønsegården på Torveslippernes Torv om de 

    har brug for plads i tilknytning til hønsehold. 
c. I det åbne Skur ved Folkets plads monteres et cykelstativ, således at cykler  

    kan opbevares tørre. 
d. Forslag overvejes  
 

 

8. Evt.  
a. Det bør overvejes at genplante omkring teknikhuset. Medtages ved næste 

    markvandring. 
b. Udvalget opfordres til at deltage i renholdelsesdagen den 2. april. GMU  
    forventes at udarbejder invitation. 

 
9. Næste møde: 

27. marts kl. 19.00. Bemærk tidspunktet, grundet markvandring. 
 
Ref. Ole   


