
 
 

Referat fra bestyrelsesmøde den 19.01.2019 

Tilstede: Dorthe, Svend Aage, Helen, Hans Jørn, Gert, Preben og Mogens (referat) 

Siden sidst, 8 bord/bænkesæt er købt og skal fordeles rundt i området til foråret! 

Budget for 2019, oplæg v Hans Jørn. Regnskab gennemgået, 8500 kr. i underskud i forhold til budgettet. 
Budget for 2019 som sidste år, dog afsættes der 30.000 kr. til vejopretning og 5000 til jubilæumsfesten. 

Reklameskilte i Pramdragerparken. Ingen skilte på fællesområder og veje, der henvises til udhæng skabet, 
som må anvendes til reklamer. 

Vilde katte, bestyrelsen ønsker ikke vilde katte i området - Helen undersøger hvorledes løsning på 
problemet på betryggende måde kan gennemføres. 

Huller i grusvejene, vintervedligeholdelse? Dorthe har kontaktet renovationsfirmaet for at få stoppet 
voldsom kørsel i området. Vejstykket omkring chikane vest skal hurtigst muligt oprettes, og trafikken i 
rabatten skal stoppes. Sv. Aage kontakter Børge for aftale om vintervedligeholdelse af vejene. Mogens 
kontakter entreprenøren for hurtig renovering af vejene ved indkørslen og chikane vest. Stabil grus leveres 
til fremtidig vedligeholdelse. 

Tømning af affaldskurve, Torben Søgaard betales fremover 700 kr. om året for løsning af opgaven - stor 
affaldsstativ på højen udskiftes med alm affaldskurv. 

Græsklipning 2019, Jens Kjærgaard kontaktes, og der kan aftales en pris på 350 kr. pr gang for Græsklipning 
af stier og fællesarealer i området mod vest. Aftale med Preben er uændret. 

Nyt fra festudvalget, der er lavet aftaler og kontrakt med musiker og om festtelt. Det foreslåede budget 
godkendes 

Generalforsamling - dato, den 6. april.  

Forslag om at generalforsamling afholdes hos købmanden i Teglgårdsparken. Efterfølgende spisning. 
Tilmelding til jubilæumsfesten skal ske på generalforsamlingen. Der skal laves indkaldelse til 
generalforsamling, som skal udsendes inden 6. marts, og budget færdiggøres. Gunner Jørgensen kontaktes 
som dirigent. Dorthe laver en oversigt over udvalg/suppleanter mm - på valg til bestyrelsen er Dorthe og Sv. 
Aage.  

Forslag til generalforsamlingen skal fremsendes til bestyrelsen senest den 15. februar! 

Bro til Trækstien - Der nedsættes et lille broudvalg med Hans Jørn, Preben og Mogens. Teglgårdsparken og 
Truust Camping kontaktes i forbindelse med en fælles ansøgning til Silkeborg kommune om en 
broforbindelse til Trækstien. 

Eventuelt 
 

 
 

Næste møde den 16. februar kl 10, hos Hans Jørn, PP 73. 
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