
Beretning 2017 

 

Ny bestyrelse. For netop et år siden blev bestyrelsens beretning ikke vedtaget af 
generalforsamling – derfor måtte bestyrelsen trække sig, og der skulle vælges en ny bestyrelse i 
henhold til foreningens vedtægter.  Bodil Trøster PP nr. 99  tog initiativet til drøftelse af en ny 
bestyrelse, og den 14. maj blev der atter afholdt generalforsamling, denne gang udelukkende for 
at vælge en bestyrelse.  

Kun 2 medlemmer fra den gamle bestyrelse, nemlig Karin Keller PP nr. 72  og Birte Jakobsen PP nr. 
59   blev valgt ind i den nye bestyrelse. Resten incl. suppleanterne var nye, hvilket naturligvis var 
en stor udfordring for bestyrelsen. – Henrik Markfoged PP nr. 100 blev valgt til formand, Hans Jørn 
Bay PP nr. 73 til kasserer og Mogens Rasmussen PP 84 til sekretær. 

Den 25. juni blev der afholdt generalforsamling i forbindelse med vores årlige Sct. Hans fest. På 
generalforsamlingen blev regnskab og budgetter godkendt. Birte Jakobsen oplyste at hun ville 
trække sig fra bestyrelsen, og det betød at jeg som 1. suppleant kom ind i bestyrelsen.  

Sct. Hans fest. I forbindelse med arrangementet havde vi lejet ekstra telt samt opstillet 2 
toiletvogne. Festen fik et fint forløb med mange deltagere. Desværre var vejret ikke med os, så 
bålet blev først brændt af nogle uger senere, efter tilladelse fra Brand og Redning. 

Bestyrelsesmøder. For at få styr på foreningens daglige drift, økonomi, grønne områder, grusveje 
mm har bestyrelsen afholdt 9 bestyrelsesmøder, referater fra disse møder kan alle ses på vores 
nye hjemmeside. Foruden referater kan man på pramdragerparken.dk se navne og adresser på 
bestyrelsen, se foreningens nyhedsbreve, vedtægter mm. Webmaster er Morten Christensen PP 
nr. 105. 

Grusveje og vejchikaner. Vores grusveje bliver vedligeholdt af Erik Nielsen PP nr. 115. På grund af 
den megen regn opstår der hurtigt mange huller i vejen, og det bliver nemt en utaknemlig opgave 
at vedligeholde vejene. Omkring de 3 store brøndringe ved indkørslen til området opstår der 
hurtigt store huller i vejen efter regnskyl, gruset køres op og huller opstår på grund af de mange 
biler, som hver dag drejer igennem chikanerne!  

Bestyrelsen har undersøgt flere muligheder for at komme problemet til livs. Vi har kontaktet 
kommunen for at få ændret chikanerne, event udskiftet med bump, men vi får at vide, at skal der 
ændres på den tilladelse vi engang har fået - i forbindelse med en max. hastighed i området på 20 
km. – så skal hele området genvurderes, og i dag vil man stille krav om flere vejchikaner, altså 
kortere afstand mellem chikanerne, og brøndringe vil nok ikke kunne accepteres! 

Bestyrelsen foreslår derfor at indkørslen fra Sørkelvej og frem til krydset – ca. 200 m vej – 
asfalteres. Vejchikanerne bibeholdes. Der er indhentet tilbud på asfaltarbejdet og det billigste 
tilbud lyder på 92.500 kr. excl. moms. Vi skal forvente udlagt slidlag efter 5 – 10 år. 

Hvis generalforsamlingen godkender forslaget om asfaltering kan arbejdet blive udført her i 
foråret – selve arbejdet med asfalten tager kun en dag - en dag, hvor vi må lukke for al trafik – 
men derom senere. 



Grønne områder. Vi er så heldige at de 2 medlemmer i vores Vej- og Sti udvalg Torben Skovgaard 
PP nr. 59  og Preben Kvistholm PP nr. 102 har overtaget al græsklipning i området, et stort arbejde 
som de deler imellem sig. Desværre har Karin Keller, som formand for Vej- og Stiudvalget ønsket at 
træde ud her i forbindelse med generalforsamlingen, bestyrelsen takker for hendes indsats.  

Arbejdsweekend. I forbindelse med efterårsferien havde vi planlagt 2 arbejdsdage, hvor alle var 
inviteret til at hjælpe med naturpleje. Igennem de senere år har den Glansbladet Hæg bredt sig 
voldsomt specielt i vores plantebælter. Hægen er et invasiv træ som Naturstyrelsen anbefaler at 
bekæmpe. Vi har kontaktet Silkeborg Kommune omkring bekæmpelsen, og herfra støtter man 
initiativet, og meddeler tilladelse til at bekæmpelsen også må foregå i §3 området langs 
Marbækken.  På de 2 arbejdsdage blev der fældet rigtig mange hæg, og mindst 20 trailer-læs blev 
kørt bort til kommunens genbrugsplads. Bestyrelsen var meget tilfredse med den store indsats der 
blev udført, og der blev stillet forslag om lignende initiativ her i foråret. 

Desværre nåede vi ikke at fjerne petanquebanen som tidligere besluttet, men måske klare vi det i 
år inden den helt vokser til i ukrudt. 

En arbejdsdag er en god mulighed for at lære andre at kende, det sociale omkring morgenkaffen 
og den afsluttende frokost har stor betydning for fællesskabet i Pramdragerparken. Så bestyrelsen 
kan kun anbefale at man møde op, når der bliver kaldt til arbejdsdag. Bestyrelsen vil snarest 
invitere til ny arbejdsdag. 

Chokket. Den nye bestyrelse har haft mange udfordringer i årets løb, men den største kom her i 
februar måned, da vores meget engageret  formand meddelte at han havde fået konstateret 
lungecancer og derfor måtte bruge alle sine kræfter på at blive helbredt. Det var derfor med 
beklagelse, at han måtte trække sig fra bestyrelsen. Vi ønsker Henrik al mulig held med kemo- og 
strålebehandling og al håb om helbredelse. 

På bestyrelsesmødet den 19. februar blev jeg valgt som formand for foreningen. Så jeg er altså en 
helt ny formand, kan man sige. Jeg er glad for arbejdet i bestyrelsen, jeg synes at arbejdet er 
interessant, og at samarbejdet i bestyrelsen fungerer fint. Jeg har et ønske om at lave en 5-års plan 
for Pramdragerparken. Planen skal vi lave i fællesskab, – så hvis I har forslag og ideer om hvordan 
vores område skal udvikle sig, så opfordres i hermed til at kontakte bestyrelsen. Vi vil senere skrive 
om det på hjemmesiden. 

Vi har en bestyrelse, som gerne vil gøre en ekstra indsats for Pramdragerparken både med hensyn 
til vedligeholdelse og forskønnelse af området, men også med hensyn til fremme af et positivt 
fællesskab. 

 

Dorthe  
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