
 

Beretning 2018 

2017 har været det mest regnfulde år, der er målt igennem de sidste 100 år. Men heldigvis fik vi 

allerede i maj måned asfalteret indkørslen til Pramdragerparken. Vejstykket er på 200 m og er det 

mest trafikbelastede område i Pramdragerparken og derfor også mest udsat på grund af regn. 

Arbejdet var budgetteret til 130.000 kr. Prisen blev 123.000 kr. 

Regnvand i store mængder har givet problemer med hullede veje, og flere steder har regnvand 

gennem længere perioder samlet sig i store søer på vores grusveje. Der har også været problemer 

med vand i målerbrønde, problemer der kunne have medført forurening af vores drikkevand. 

I bestyrelsen har der været stor enighed om at få løst de mange udfordringer som den megen regn 

har forårsaget. I alt har vi holdt 9 bestyrelsesmøder i løbet af året, desuden en række møder med 

entreprenør og med sommerhusejere, der direkte har været berørt af den megen regn.  

En drænledning er blevet etableret, så problemet med regnvand i målerbrønde nu skulle være 

løst. 3 steder har entreprenøren rettet vejene op med nyt lag stabilgrus, i alt ca. 200 m vej, pris for 

dræn og vejopretning 31.000 kr. Endnu et vejstykke med mange vandproblemer vil blive rettet op 

her i foråret. Som tidligere meddelt vil bestyrelsen indhente priser på en generel opretning af 

vores veje, så vi kan drøfte priser og prioritering på generalforsamlingen. 

Vedligeholdelsen af vores grusveje har indtil i sommer været varetaget af Erik. Nu har Børge 

overtaget den utaknemmelige opgave. Stor tak til dem for deres indsats! 

Vi har i årets løb haft 2 arbejdsweekender. I juni måned blev der samlet brænde til Sankt Hans 

bålet og i oktober blev der fældet træer og beskåret buske langs ”grønne stien” – primært blev der 

fældet Glansbladet hæg, en invasiv plante, som på sigt vil reducere den naturlige vegetation. 

Bekæmpelsen sker efter vejledning fra Silkeborg Kommune. På vores hjemmeside kan I læse mere 

om invasive planter. Stor tak til jer der hjalp til de pågældende weekender. 

På opfordring har vi undersøgt muligheden for etablering af hjertestarter i Pramdragerparken. 

Resultatet er blevet en henvisning til den udvendige hjertestarter ved kioskbygningen på Truust 

Camping. Ejeren har været meget imødekommende, stor tak for det! Max. afstand til hjertestarter 

er ca. 800 m. En hjertestarter til udvendig placering koster 15 – 20.000 kr. monteret med strøm. 

Der er mulighed for at søge TrygFonden for en hjertestarter, men den fremtidige drift, vil vi selv 

skulle stå for. Bestyrelsen er naturligvis interesseret i at høre, hvad generalforsamlingen mener om 

den valgte ordning/placering. 

Bestyrelsen har fået tilladelse fra Silkeborg Kommune til at hæve stien langs åen og stien ud til 

bådebroen. Næsten hele sommeren har området været oversvømmet. Færdsel på stien over 

Marbækken og ud til bådebroen har ikke været mulig på grund af stigende vandstand i Gudenå. 

Det er planen, at vi selv skal udføre arbejdet med hævning af stierne og broen over Marbækken og 

bådebroen. 

 



 

 

Her i foråret har vi fået en ny affaldsordning med 3 affaldsspande til hvert sommerhus. Bestyrelsen 

forsøgte om vi fortsat kunne have fælles indsamling af papir/pap og glas/metal, men fik at vide, at 

uanset om vi valgte en sådan løsning skulle hver sommerhusejer betale for 3 affaldsspande og 

tømning heraf. Så derfor er der ikke valgt nogen fælles løsning. Silkeborg Forsyning oplyser, at 

man ikke behøver at have alle spandene stående ude ved vejen. Hvis man ønsker det, kan man få 

SMS besked når spandene skal tømmes. Husholdningsaffald vil blive tømt hver anden uge hele 

året, anden affald vil blive tømt hver 4. uge hele året – der er altså ikke nogen særordning for 

sommerhusområder!  

Som noget nyt i år har vi flyttet generalforsamlingen til Truust Camping. Campingpladsen har fået 

nyt samlingslokale, hvor vi kan være til selve generalforsamlingen, men også efterfølgende til 

spisning for dem der måtte ønske det. Vi håber, at vi ved at udvide arrangementet kan være med 

til at fremme fællesskabet blandt Pramdragerparkens sommerhusejere. Vi er naturligvis 

interesseret i at høre, hvad I mener om det nye tiltag. 

Til sidst, stor tak til bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb, tak til Erik og Børge, der uden 

betaling har passet vores veje og forskønnet vores område og tak til Preben og Torben der har 

klippet vores græsarealer så flot i hele sæsonen. 

Dorthe 
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