
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 12. januar 2009 
 
 
Referat af møde i Udearealudvalget mandag den 12. januar 2009  kl. 19.15 

 
Sted: Per Zoffmann, Åleslippen 57 
 
 Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af referat fra møde den 12. november 2008. 
Beslutning:  
Godkendt  
 

2. Meddelelser. 
a. Ejendomskontoret oplyser, at forskellen på de hegnsstolper de benytter/udlevere er 10 x 
   10 høvlede, medens de nuværende ikke er høvlede.    
 
 

3. På udvalgets sidste møde udarbejde udvalget forslag til renovering af bagstrædet mellem 
Åleslippen og Bobslippen 1 – 4. 
Forslaget har været sendt til høring hos beboerne. Høringsbrevet vedlægges til orientering. 
Der er kommet én tilbagemelding fra beboeren i Bomslippen 1 der skriver: ” jeg har ikke 

talt med de andre naboer -men har selv nogle ønsker, det er de to træer eller buske der står 

på hjørnet ved tværslippen   og bagstræde ,de er meget høje og solen kommer ikke ned mere 

så mine fliser tørrer aldrig. ang. bordet der står derude er det aldrig blevet brugt i de fire år 

jeg har boet her,og der er et stort svineri med de blommer der falder ned og 

rådner.så måske en plads til at stille vores cykler.venlig hilsen lone ottesen” 

Beslutning: 
Godkendt som foreslået i høringsbrevet til beboerne.  
 
 
 

4. Ansøgning fra Harry, Folkets Plads, der søger om kr. 754,90 fra konto til forskønnelse, til 
retablering af 3 blomsterkummerne efter hærværk.  
Beslutning: 
Godkendt.  
 
 

5. Med udgangspunkt i udvalgets drøftelse på sidste møde, har Ole udarbejder udkast til tekst 
til temaweekend den 25. og 26. april. 
Drøftelse af udkastet der vedlægges. 
Beslutning: 
Udkastet godkendt uden bemærkninger. 
 
 

6. Drøftelse af tilbud fra HRH til pasning af fællesarealerne 2009/10. 
Beslutning: 
Udvalget anbefaler at tilbuddet godkendes. 
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7. Forslag fra Gitte Elise Klausen om, at der etableres et Belgisk pileflethegn i stedet for 
plankeværket omkring Trompettræet og udluftningskanalerne ved vaskeriet. 
Beslutning: 
Det blev på mødet oplyst, at levende pileflethegn kræver ganske meget pasning. På denne 
baggrund kunne forslaget ikke godkendes. 
 
   

8. Næste møde. 
Onsdag den 4. marts kl. 19.30 hos Patrick  
 

9. Evt. 
På næste møde drøftes ønsker til indsatsområder i 2009.       
 
 
Referat 
Ole Kristensen  


