
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 22. juni 2011 
 
Indkaldelse af møde i Udearealudvalget onsdag den 22. juni 2011 kl. 19.15 

 
Sted: Anne Tittmann, Høkerlængen 9 
Afbud: Palle Nielsen, Patrick Wilson og Merete Larsen 
 
 Dagsorden: 

 

1. Godkendelse af dagsordenen. 
Beslutning: 
Godkendt med tilføjelse af punkt 10, ansøgning fra Gitte Elise Klausen. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 4. maj 2011. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser. 
a. Udvalget kan udpege 2 medlemmer til at deltage i BO-Vest´s store boligkonference på  
    Sørup Herregaard lørdag den 1. oktober 2011.  
    Beslutning: Ole deltager. Tilbuddet går videre til de 3 med afbud. 
b. John Norrie anslår udgiften til at fælde alle popler ved Væverlængen og genplante robinie  
    til ca. 250.000 kr.  Afdelingsbestyrelsen har anmodet afdelingslederen om at indarbejde  
    udgiften i budgettet for 2015. 
c. Per har undersøgt, om der er flere egetræer på volden bag Åleslippen, der er blevet   
   mærket og som ikke er blevet fældet. Det kan oplyses, at der ikke er træer, der er mærkede  
   og som ikke er fældet.  
 
 

4. Fam. Nielsen, Maglestræde 23 beder om, at et træ i bagstrædet fældes, idet det skygger for 
solen til deres have. 
Beslutning: 
Der er tale om en Tarmvrid-røn. Fældning godkendt.  
 

5. Beboere omkring Gildestræde og Tømmerstræde har ønsket af få fældet en hæg, der står tæt 
på hjørnet mellem de 2 stræder. Baggrunden er, at træer har været stærkt angrebet af 
spindemider, således at der er kommet larver m.v. ind af vinduer m.v. 
Hvordan forholder udvalget sig principiel til problemet?    
Beslutning: 
Palle har i brev til udvalget oplyst, at han har beskåret træet samt at det er de omkringboende 
meget tilfredse med. 
Udvalgets beslutning er at træer, der angribes af utøj, ikke skal fældes eller beskæres, idet 
angreb oftest er kortvarigt. Udvalget besigtigede træet og konstaterede, at det er  
uhensigtsmæssigt tilbageskåret. Der er endvidere ikke ryddet op efterfølgende, idet afsavede 
grene ligger tilbage. Såfremt udvalgsmedlemmer selv beskærer/fælder træer, skal det 
godkendes først af UAU.  
 
 
 
 

6. I forbindelse med at et fjernvarmerør sprang i efteråret 2011, er det konstateret, at adskillige 
frugtbuske på pladsen bag skuret ved Tingstrædernes Torv, er gået ud. Ole beder om 
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bevilling til at genplante én stikkelsbær og 4 ribsbuske. Udgiften andrager 6 – 700 kr.   
Beslutning: 
Ansøgningen godkendt 
 
 

7. Fortsat drøftelse af hegnsreglerne, der skal op til revision i efteråret 2011. Er der forslag til 
områder, der skal tages op til revision? 
Beslutning: 

Intet at tilføje 
 

8. Evt. 
Intet. 
 

9. Næste møde. 
Den 7. september kl. 19.15 hos Ole 
 

10. Ansøgning fra Gitte Elise Klausen om som forsøg at indkøbe 10 stk. ”Gå væk kat” blomster 
á kr. 25,- for at se, om de virker. 
Beslutning:  
Idet blomsten i givet fald skal plantes i private haver, kan ansøgningen ikke imødekommes. 
 
Ole Kristensen  


