
Hyldespjældet 
Udearealudvalget                         Hyldespjældet den 29. marts 2017 
 
 
Referat af møde i Udearealudvalget mandag den 27. marts 2017 kl. 19.00  
 

Sted: AB-lokalet, Storetorv 
 
Afbud: Jan Dahl 
 
Dagsorden: 
Vi starter med en markvandring.  

a. Ved Længerne var påbegyndt en træhytte i 4 træer. God idé med huler i træer. Henning 
følger op. 

b. Overfor gavlen til Snorrestræde 13 fjernes Brombær og der sås græs i arealet. 
c. Fliser og gammelt træ ved kompostgården bør fjernes 
d. Pilene ved legearealet på Torveslippernes Torv skæres ned i 15 cm. Højde, således, at de 

kan vokse op igen.  
  
 
1. Godkendelse af dagsorden. 
    Beslutning:  
    Godkendt 
 
2. Godkendelse af referat fra møde den 11. januar 2017. 
    Beslutning:  
     Godkendt 
 

3. Meddelelser. 

     a. Dansk Naturfredningsforenings oprydningsdag er søndag den 2. april kl. 10. Alle opfordres til 
         at deltage 
 
4. Grubning af fodboldbanen. 
    Driften har indhentet tilbud på grubning af boldbanen indtil 10 meter fra stier og volde. Prisen er  
    kr. 36.875. Arealet afleveres nytilsået, men der vil gå nogle måneder før boldbanen kan tages i  
    brug igen.  
    Ønsker UAU arbejdet sat i gang og i givet fald hvornår?  
    Beslutning:  
    Inden vi overvejer en grubning, bør jordbundsforholdene undersøges. Muligvis er der på  
    geus.dk/data/Kort oplysninger at hente. 
 
5. Hvad kan vi gøre for at skabe mere interesse for at forskønnelse af udearealerne? 
    Beslutning: 
    Ole laver annonce til Hylde Posten. Anne sætter det på Facebook 
 
6. Det er aftalt med Driften, at de skurrum der er blevet ledige efter skraldecontainere laves, så de 
    kan benyttes til cykelparkering. Hvad gør vi med de øvrige arealer? Nogle steder er der  
    asfalteret, andre steder ligger der fliser. 
    Beslutning:  
    På de efterladte pladser bør henholdsvis asfalt og fliser fjernes og beplantes. UAU vil gerne  
    komme med forslag til genplantning hvor pladserne ligger i buskområde som f.eks. ved  
    strædernes p-plads. 



 
7. Drøftelse af plus 10% natur. 
    Beslutning: 
    Vi vil gerne lave en brændemur ved naturskoven samt en beplantningstunge på boldbanen ved  
    stien mod Galgebakken samt indlæg i randbeplantningen. 
    Til brændemur, vil vi gerne have at kommende træfældninger skæres op i 75 cm længder. 
    Jens uddyber forslagene og udarbejder ansøgning til Friluftsrådet.  
 
7. Evt. 
 
8. Næste møde 
    21. juni 2017 
   
 
 


