
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 30. september 2009 
 
Referat af møde i Udearealudvalget onsdag den 30 september 2009 kl. 19.15 

 
Sted: Ole Kristensen, Tingstræderne 15 
Tilstede: Alle mødte frem 
 
 Dagsorden: 

1. Godkendelse af referat fra møde den 19. august 2009. 
Beslutning:   
Godkendt. 
 

2. Meddelelser. 
a. Det er skulpturer på vej til Hyldespjældets skulpturbank. Efter sommerens udstilling i  
    Ølgod ønsker nogle af billedhuggerne at benytte muligheden for at opstille deres  
    skulpturer her i Hyldespjældet. PT. har vi tilsagn om yderligere 8 skulpturer.  
b. Ole orienterede om møde med Driften, HRH og John Norrie vedr. gennemgang af diverse 
    indsatsområder samt beskæringer af træer den 29. september. 
 

3. Ansøgning om tilskud til forskønnelse fra Lis Danielsen, Storetorv, om kr. 500,- til 
etablering af en el-ledning ud til ”Nydningen”, så nisserne kan få lys til jul. 
Beslutning: 
Ansøgningen godkendt 
 

4. Ansøgning fra Harry, Torvelængen 8 fortæller i en ansøgning om 96,- kr. til indkøb af en 
jernplade til grillen på ”Folkets Plads”, at pladen kan besigtiges på stedet. Han mener, at der 
kan forskønnes med forskellige mos-arter.  
Beslutning: 

Godkendt. Dog forsøges at foreslå Harry, at kanterne på pladen bukkes om, således at man 
ikke skærer sig på pladen.  
 

5. Ole er blevet kontaktet af billedhugger Jørgen Hansen, der er blevet bedt om at lave et 
forslag til en træskulptur af et elle flere af fyrretræerne, der skal fældes ved ”Spjældet”. 
Kunstneren har set på mulighederne og foreslår, at der laves én træskulptur med indlagt glas, 
idet diameteren af træstammen ikke er stor til en træskulptur alene. Kunstneren oplyser, at 
prisen på arbejdet bliver omkring kr. 8.000. 
Ole ønsker en godkendelse af, at der arbejdes videre med projektet.  
Beslutning: 
Godkendt, at Ole arbejder videre.  
 

6. Genoptagelse af drøftelse af hegnsreglerne. Beboermødet den 21. september godkendte 
udvalgets forslag til revision af hegnsreglerne med en enkelt rettelse dog således, at man 
ønsker, at udvalget set på reglerne igen under hensyn til den nye lokalplan for 
Hyldespjældet.   
Beslutning: 

Ole laver et udkast sammen med Michael Jensen som drøftes på kommende møde. 
 

7. Næste møde. 
1. november kl. 13 hos Anne. Der startes med en markvandring herunder en vurdering af 
området ved Storetorv.  
 
Referat Ole Kristensen  


