
 

 

Bestyrelsesmøde fredag den 18. november 2016 

Bestyrelsesmøde afholdt hos Mogens PP nr. 84 kl. 16.00 

Siden sidst. Mail fra Jan Nielsen, vedrørende spørgsmål til bestyrelsen. Forslag til besvarelse af 
spørgsmålene blev gennemgået og vedtaget – formanden sender svar til Jan Nielsen. 

Evaluering af 2 arbejdsdage i oktober. Tilfredshed med den praktiske tilrettelægning, hvor man mødes til 
morgenkaffe efterfulgt af ca. 5 timers arbejde afsluttende med frokost. Arbejdsindsatsen var overraskende 
stor og der blev bortkørt mere end 20 trailer- læs til kommunens genbrugsplads. Forslag om tilsvarende 
arbejdsdage til foråret, samt en arbejdsdag med træfældning lige før Sct. Hans. 

Bekæmpelse af Glansbladet Hæg. Arbejdet med fældning og fjernelse af nye skud kom rigtig godt i gang, 
men opgaven er stor, da hægen har bredt sig til næsten alle plantebælter og langs med skoven. Aftalt at 
bestyrelsen holder møde med Silkeborg Kommune til foråret, vedrørende kommunens erfaringer med 
bekæmpelse af det invasive træ.  

Vejvedligeholdelse. Mange huller i vejene på grund af den megen efterårsregn. Særlig mange huller ved 
indkørslen til området omkring plantekummerne. Plantekummerne placeres som godkendt af 
myndighederne. En retablering af hele indkørslen udsættes til foråret. 

Hjemmesiden. Er nu endelig kommet i gang – se, pramdragerparken.dk – Stor tak til Morten Christensen 
som har hjulpet os. Morten opfordres til at hjælpe os fremover – Hans Jørn aftaler vilkår med Morten. 

Budget 2017. Hans Jørn gennemgik forslag til næste års budget – der afsættes 20.000 kr. ekstra til 
renovering af vej. 

Generalforsamling 2017. Aftalt at der afholdes generalforsamling lørdag den 8. april på Truust Kro – lokaler 
er bestilt. 

Nøgler til traktorskur og bomme.  Dorthe får lavet 10 ens nøgler til 4 nye hængelåse. 

Dagrenovation. Henvendelse fra sommerhusejer om affald som ikke bliver fjernet på grund af overfyldt 
affaldsspand/container. Det er især et problem ved langvarig udlejning af sommerhus. Vi anbefaler 14 
dagstømning om vinteren og event. en større container. 

Julebrev. Der udsendes julebrev til alle sommerhusejerne med oplysninger om ny hjemmeside, opfordring 
om tilmelding til PBS, for at undgå høje gebyrer, samt oplysning om problemerne med dagrenovation. 

Næste møde. 26. februar kl. 11 hos Karin  PP nr. 72 – afbud fra Henrik. 
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