
Hyldespjældet 
Udearealudvalget 
 

          Hyldespjældet den 20. maj 2014 
 
Referat af møde i Udearealudvalget mandag den 19. maj 2014 kl. 19.30 

 
Sted: Ole Kristensen, Tingstræderne 15 
Afbud: Ingen 
 
 Dagsorden: 
1. Godkendelse af dagsorden. 

Beslutning: 
Godkendt med tilføjelse af ansøgning fra Torveslippernes Torv. 
 

2. Godkendelse af referat fra møde den 1. april 2014. 
Beslutning:  
Godkendt 
 

3. Meddelelser.   
a. Velkommen til Laila Kiss som nyt medlem af udvalget. 
b. Orientering om fældet træ ved Åleslippen 16.  
c. Ole orienterede om markvandring med Afdelingsbestyrelsen den 7. 
maj.  
 

4. Harry, Torvelængen 12 skriver den 2. april til UAU, at de 3 tønder på Folkets 
Plads er ”faldet i staver”. Han er ikke selv i stand til at fjerne dem og beder om 
hjælp. Ole har fjernet dem. 
I ansøgning af 7. maj skriver Harry igen, at han har set nogle flotte rødlers-
krukker, som vil passe flot til ”Folkets plads”. Harry søger om kr. 800 til indkøb 
af 3 krukker og blomster. 
Beslutning: 
Ansøgningen godkendt 
 
 

5. Marianne Bahl søger på vegne af Husdyrudvalget om kr. 1.000 til 
plantning af slyngplanter op af trådhegnet på hundelegepladsen ved 
Væverlængen. 
Beslutning: 
Ansøgningen godkendt, dog bør der, af hensyn til hegnet, kun anvendes 
lette slyngplanter så som klematis og kaprifolie.  
 
 

6. Revision af Hegnsreglerne. 
Under punkt 5, særlige forhold: foreslås tilføjet sidst i afsnittet. ”På 
hjørner med meget trafik, kan der dog søges om dispensation til at lave 
et kort hjørne med højden 180 cm. 
Beslutning: 
Teksten” På hjørner med meget trafik, kan der dog gives tilladelse til at 
lave et kort hjørne (Max. 150 cm. bred) med højden 180 cm” blev 
godkendt. 
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7. Ansøgning fra en række beboere omkring Torveslippernes torv om kr. 6.00 0 i 
tilskud til istandsættelse af 3 eksisterende blomsterkummer der ønskes anvendt 
til krydderurter. Istandsættelse af den murede grill, anskaffelse af 6 
whiskytønder til blomsterkummer, blomster til ”skrænten” langs legepladsen 
samt overdækning af bænken ved hønsegården.  
Beslutning: 
Udvalget godkendte et tilskud på op til kr. 5.000. Det er ikke tilladt at 
overdække pergola med plasticplader. Udvalget anbefaler, at der opsættes 
ståltråd, så vedbend kan skabe et tag.  
 

8. Evt.  
Bag Storetorv 2 er der et område, som nærbutikkens gæster benytter som 
toilet. Der lugter af urin og fremstår ikke særligt lækkert. Det overvejes, hvad 
der kan gøres ved problemet. 
 

9. Næste møde. 
Mandag den 18. august kl. 19.30 hos Ida Rødseth Hjælmhof, Bryggerlængen 34 
 
Ref. Ole Kristensen 
 
 


