
 
 
Referat fra Bestyrelsesmøde den 28. januar 2018 
 
Siden sidst - dispensation fra SK (Silkeborg Kommune) til at hæve stien over 
Marbækken. Tilbud fra entreprenør til udbedringen af vej PP 31- 44, problemer med 
overfladevand der oversvømmer indkørsel v. vendeplads. 
 
Ny affaldsordning. I uge 6 udskiftes alle affaldsspande, og hver ejendom får 3 nye 
spande - kun spand for husholdningsaffald skal stå ved vej ( tømning hver 2. uge). 
Anbefaler at man får SMS besked om hvornår de øvrige spande skal sættes 
ud/tømmes ( hver 4. uge), se Silkeborgs Forsynings hjemmeside! 
 
Kompostering. Forslag om at kompostere affald, information herom lægges på 
vores hjemmeside. 
 
Jordpåfyldning af stier ved Å. Afventer frostvejr for levering af grus og muld som 
aflæsses nær åen. Derefter udlægges materialet v hj af trillebør mm. Der indkaldes til 
arbejdsdag til alle der har lyst og mulighed herfor. 
 
Gangbro hæves. Betonfundament støbes, og broen løftes 40 cm og fastgøres m 
beslag til betonen. 
 
Bådebro hæves. Afventer tilladelse fra SK. 
 
Grusveje vurderes. Mødetidspunkt aftales med entreprenør, og bestyrelsen 
informeres om tidspunktet (slutning marts). Resultat forelægges generalforsamlingen. 
- Tilbud fra entreprenør for opretning af vej PP 31-44 samt vendeplads blev godkendt 
af bestyrelsen. 
 
Generalforsamling den 22. april. 
Sted, dirigent, kaffe, frokost, sang mm aftales. Campingpladsens mødelokale 
anvendes, opstart kl. 10. Tilmelding og egenbetaling til frokost kl. 13. 
Beretning, forslag udarbejdes og sendes til bestyrelsen for rettelser og tilføjelser. 
Regnskab - HJ udarbejder revideret regnskab. 
Budget. Nye opgaver - renovering af grusveje og opfyldning af stier ved åen samt løft 
af gangbro og løft/tilbygning af bådebro. 
 
Valg til bestyrelse og udvalg m m - Bodil ønsker ikke genvalg - Hans Jørn er villig til 
genvalg. Preben er ligeledes villig til genvalg. Frede Søgaard fortsætter som 
suppleant, hvis det ønskes. 
Forslag - bestyrelsen har ingen forslag eller forslag til ændring af foreningens 
vedtægter. 
 
Event. Oplysning om invasiv planter på hjemmesiden (hybenroser og Glansbladet 
hæg).  
“20 km” males på alle kummer. SK overtager al fremtidig vedligeholdelse af 
Marbækken. Oplysning om Hjertestarter tilføjes foreningens hjemmeside. 
 
Næste møde. Onsdag den 28. februar kl. 14 hos HJ PP73 
 


