
                                                                                                                                    
 

Lørdag den 30.07.2016 

Referat - gennemgang af Pramdragerparkens natur - hegn, skov og græsstier og åbne 
naturområde med græsbeplantning. 

Til stede Henrik, Karin, Hans Jørn, Dorthe, Torben, Preben og Mogens(ref.) – Afbud fra Bodil 

Hegn – Plantebælter. Ejeren af PP 135 havde anmodet om tilladelse til vedligeholdelse af 
plantebælte mod vest. Det blev aftalt at ejeren måtte fjerne ”Bæverasp” og Glansbladet Hæg 
(landskabsukrudt og en invasiv art). En event. beskæring af ærtetræer og yderligere udtynding  
skal afvente en ny besigtigelse af bestyrelsen.  

Det blev aftalt at alle sommerhusejere efter aftale med bestyrelsen måtte vedligeholde 
plantebælter. Ifølge godkendt plan skal der være en ca. 2 m høj beplantning ud mod 
fællesområdet bestående af Blærespiræa, Paradisæbler, Surbær eller Ærtetræer. Træer i 
plantebæltet er Eg, Rødeg eller Hassel. I plantebæltet ud mod Sørkelvej skal vi fjerne grene buske 
der kan være til gene for trafikken. 

Skov. Glansbladet Hæg fældes generelt, og langs med stier klippes/fjernes selvsået småtræer og 
buske. Aftalt at grendynger placeres, hvor man senere kan køre dertil med flishugger. 

Græs stier klippes i bredde der svarer til 2xklippebredde med havetraktoren. Til og fra bålpladsen 
klippes stierne i eksisterende ca.2 m bredde. Klippede områder reduceres, hvor det er hensigts-
mæssigt.  Omkring den tidligere petanque-bane nedlægges eller reduceres de brede stier. 

Åbne naturområder. Her fjernes træer og buske for at undgå at området ”springer i skov”. Hvor 
der er begyndende vækst af Hyben fjernes disse ved græsslåning. 

Matrikelkort. Pramdragerparkens afgrænsning mod Teglgårdsparken undersøges nærmere, for at 
kende omfanget af den fremtidige vedligeholdelse. Mogens fremsender matrikelkort. 

Bålpladsen. Vigtigt at understrege at der ikke må køres affald til pladsen – det skal pointeres på 
vores hjemmeside. Stativer for branddasker fjernes – branddasker ophænges ved traktorskur. 

Affaldscontainer. På hjemmesiden skal der også gøres opmærksom på at flasker, dåser mm ikke 
må henstilles ved containerne. Det er især folk der har lejet sommerhus der benytter denne 
fremgangsmåde – det er udlejerne der har ansvaret for at affald fjernes korrekt. 

Kampesten foran traktorskuret kan sælges til medlemmerne, pris 50 kr./stk. Der placeres 
kampesten ved vejsving, hvor renovationen ofte køre ind over rabatten. 

Ny bænke – iflg. Torben har den gamle bestyrelse købt nye bænke, som er anbragt bag 
traktorskuret.  Bænkene skal event. udskiftes med nogle af de gamle, som trænger til 
vedligeholdelse/maling. 

Afbrænding af bål. Aftalt at Sant Hans bålet afbrændes lørdag den 13. august kl. 20.00, hvis 
muligt! Mogens kontakter Brand og Redning og Hans Jørn sender mail ud til Grundejerforeningens 
medlemmer herom. 

Arbejdsweekend vil blive afholdt engang i løbet af efteråret. 

Næste bestyrelsesmøde afholdes lørdag den 13. august kl. 15 hos Mogens PP 84 


