
 

 

Referat fra bestyrelsesmøde den 10. maj 2017 

Dagsorden   

1. Velkommen til den nye bestyrelse samt suppleanter, ved formanden 
2. Siden sidst  ( Henrik Markfoged døde den 19. april ) 
3. Asfaltering af 200 m indkørsel –der udlægges grus langs kanterne for at beskytte asfalten – 

de store sten i rabatten fjernes, stenene kan sælges for 50 kr/stk. – 3 nye brøndringe 
opsættes - 1 ring i reserve stilles ved traktorskur, chikaner opsættes fredag d 12 kl. 10. 
Dorthe køber maling til chikanerne - Børge Bjertrup vil gerne male.  

4. Fremtidig affaldshåndtering, ved Svend Aage – Ny affaldssortering starter til efteråret. De 
2 container ved indkørslen fjernes, når den nye ordning træder i kraft. 

5. Drænproblemer, brev fra Silkeborg kommune. Sv. Aage kontakter et firma for event 
rensning og rodskæring af drænledninger i område (PP 46-58) hvor grundvand står højt.  

6. 5-årsplan, ved formanden – Forslag om cykelsti fra PP til Truust – Mange hegn med 
glansbladet hæg som skal bekæmpes. Dorthe foreslår at vi deler op i etaper. Sv. Aage og 
Dorthe laver et forslag til rækkefølge for de kommende år.  

7. Vejvedligeholdelse. Dorthe kontakter Erik Nielsen for en fremtidig planlægning. 
8. Arbejdsweekend den 10-11. juni - Udtynding af træer (Hæg mm), grene køres på bålplads. 

Teltet sættes op til spisning mm.  Arbejdsredskaber i traktorskuret ordnes inden, Bjarne 
kontaktes for reparation – Der afsluttes med grill pølser, event køb af pizza på 
campingpladsen – start begge dage med morgenkaffe kl. 9. 

9. Nyt fra Vej- og Stiudvalget – gl. bord- bænkesæt flyttes til Brostien – vejrabatter skal 
retableres, når der har været gravet for vand/kloak/el mm. Avisholder for gratisaviser 
placeres ved infotavle. Der fyldes jord på stier, hvor trærødder er synlige. 

10. Sct. Hans lørdag den 24. juni 
11. Hjertestarter – vi må bruge den der hænger ved campingpladsen – opslag herom på 

hjemmesiden og infotavle. 
12. Afholdelse af generalforsamling på Campingpladsen, ved formanden. Næste år afholdes 

generalforsamlingen på campingpladsens ny fælleslokale – her kan også købes kaffe mm 
13. Hjælp til vejvedligeholdelse – traktorkørsel mm. Punktet tages op på næste møde. 
14. Eventuelt – Hastig kørsel på grusvejene, primært af folk der lejer sommerhuse! – opfordrer 

udlejer (Dansommer m fl.) til at gøre lejerne opmærksom på at 20 km max- hastighed skal 
respekteres! 

15. Næste møde lørdag den 27. maj kl. 15 hos Bodil PP 99 

Afbud: kun afbud fra Frede 

Ref. Mogens 10.05.2017 

 

Navne og telefonnummer: Dorthe Christensen 22442799  - Bodil Trøster 21141204  - Hans Jørn 
Bay 27128573 - Svend Aage Kristensen 61342653 - Gert Thomasen 40159146 - Frede Søgaard 
24458714 - Preben Kvistholm 30237094 - Torben Søgaard 22112945 - Mogens 60951977 


