
 
 

Referat fra Bestyrelsesmøde 16. februar 

Siden sidst - henvendelser / mails fra sommerhusejere - se efterfølgende. 

Generalforsamling - afholdes den 6. april i Teglhuset, Teglgårdsparken. Truust kro er fravalgt bla. 
på grund af pladsmangel. Mødet startes med kaffe og rundstykker og afsluttes med øl og vand til 
de fremmødte. 

Dirigent - Dorthe kontakter Fritidshusejernes Landsforening for at høre om foreningen kan anvise 
en dirigent. 

På valg 
Bestyrelse - Dorthe, Sv Aage og Mogens er på valg 
Suppleant til bestyrelsen - Gert er på valg 
Vej- og Stiudvalget - Morten er på valg. 
Revisor - på valg er Frede,  
Revisor suppleant - på valg mindst 1 person. 

Forslag der kræver vedtægtsændringer -  
Hanne Thomasen har indsendt 2 forslag. Bestyrelsen skal kun bestå af personer fra 
Pramdragerparken som enten har fast bopæl eller ejer af sommerhus uden udlejning.  

Differentieret  betaling af medlemskontingent til  grundejerforeningen, dvs at udlejer og 
fastboende skal betale mere, da der for deres vedkommende slides mere på veje og stier. 
 

Forslag i øvrigt -  

Bestyrelsen foreslår at vejvedligeholdelse udføres fremover af entreprenør, såfremt der ikke er 
nogen fra området der vil påtage sig opgaven. Vil betyde kontingent forhøjelse.  

Forslag vedr. herreløse vildkatte v Helen 

Indkaldelse - til generalforsamling udsendes inden den 6. marts, der vedlægges bilag (regnskab, 
budgetter, forslag mm) 

Beretning - udarbejdes til næste møde den 30. marts. 

Regnskab og budget - godkendt af bestyrelsen 

Vej- og Stiudvalget - vejstykke fra asfalt til vej chikane vest er netop oprettet med nyt lag vejgrus. 
Entreprenøren kontaktes vedr. tromle af nylagt grus, levering af grus og ændring af drænbrønd. 
Fremtidig vejvedligeholdelse tages op på generalforsamlingen.  

Nyt vedr Trækstien - orientering om møde med Naturstyrelsen, hvor det blev oplyst at man har 
planer om bro fra Teglgårdsparken over til Trækstien. Hans Jørn deltager i næste møde med 
Naturstyrelsen. 

Nyt fra festudvalget - orientering om arbejdet med at finde historien om Pramdragerparken, 
indbydelse til festen skal være klar til generalforsamlingen. 



 
 

Avis- postkasse - ved indkørsel til PP, bestyrelsen ved ikke hvem der har stillet postkassen op? 
Postkassen skal flyttes hen til info-tavlen! 

4  forslag til behandling på bestyrelsesmøde: 
Forslag fra Jan Nielsen vedr. asfalt omkring chikane vest. Asfaltering er en mulig løsning, hvis ikke 
entreprenøren kan rette vejen op så store hulle kan undgås! 

Forslag fra Jan Nielsen om flere “Hunde skal føres i snor-skilte” i området. Gert laver skilt til 
eksisterende stander ved sti mod Teglgårdsparken og skilt til info-tavlen. 

Forslag fra Jørn Mølgaard m. fl. vedr. bump i sving før chikane vest. Der etableres midlertidig 
forsøg med flytbar bump. 

Forslag fra Torben Søgaard og Jan Nielsen om møde med Silkeborg Forsyning i forbindelse med 
generalforsamlingen. Dorthe kontakter forsyningen for at høre om man nu kan tilbyde bedre og 
mere skånsomme løsninger på indsamling af affald, så vores veje ikke bliver ødelagt at de tunge 
køretøjer, og det ikke koste sommerhusejerne ekstra store udgifter. 

Eventuelt - Entreprenør Michael Nørgaard oplyser at firmaets vejmand/chauffør i forbindelse med 
vejrenoveringen i fredags blev chikaneret af 2 personer fra Pramdragerparken. Da det ikke er 
første gang at vejmanden er blevet chikaneret af disse personer, ønsker han ikke fremover at 
komme i Pramdragerparken. - Bestyrelsen tager stærkt afstand fra denne utidige indblanding, og 
ønsker oplyst hvem der har blandet sig i entreprenørens arbejde. 

Næste møde den 30. marts kl. 10 hos Dorthe  

 
Afbud - til mødet var der afbud fra Preben og Frede 

 


