
 

Beretning for 2018 

2018 husker vi alle for en flot sommer med høje temperaturer og næsten ingen nedbør. Græsset 
stoppede med at gro og vores græsplæner blev brændt af. Nok den varmeste og tørreste sommer i 
mands minde. Tak til dem der sommeren igennem gav vand til buske og træer i kummer og 
brøndringe langs vores veje. 

I foråret fik vi løftet stierne langs åen og løftet broen over Marbækken. Stor tak til de mange som 
hjalp til, nu håber vi så at vi fremover kan færdes på stierne selv om vandet står højt i Gudenå. 

Vores grusveje har vi fået renoveret flere steder, nødvendigt da vejene er nedslidte efter mere end 
40 år. Der bliver lagt et nyt lag grus på vejene, og så bliver de afrettet så regnvand kan løbe af. Vi 
har valgt at få det ordnet i etaper, så vi får udgifterne fordelt over flere år. Desværre har 
entreprenøren oplyst at hans folk ikke mere ønsker at komme i Pramdragerparken, da de flere 
gange er blevet chikaneret af to personer. Det er helt uacceptabelt, at der er nogen uden for 
bestyrelsen der blander sig i det arbejde som entreprenøren er sat til at udføre i 
Pramdragerparken. Vi forventer at chikanerne nu er stoppet, så vi kan fortsætte det gode 
samarbejde med entreprenøren. 

I årets løb har vi haft 2 arbejdsdage hvor træer og buske er blevet fældet eller beskåret, stor tak til 
de fremødte, vigtigt at alle der har mulighed for at være med også møde op, så vi kan holde 
fællesområderne pæne og stierne sikre og tilgængelige. Der har i alt været afholdt 8 
bestyrelsesmøder og naturligvis vores årlige Sct. Hansfest. 

Det er med stor glæder at Trækstien fra Silkeborg til Kongensbro nu er færdigrenoveret, så nu kan 
vi gå eller cykle de ca 30 km. på en af landets naturmæssig flotteste stier. Det er Silkeborg 
kommune og Naturstyrelsen der står for renoveringen. Vi indgår nu i et partnerskab vedr. 
faciliteter og ønsker i forbindelse med Trækstien. Naturstyrelsen har planer om at etablere en 
broforbindelse fra sommerhusområdet til Trækstien. En bro vil være gavnlig for hele 
sommerhusområdet og give mulighed for helt unikke naturoplevelser for alle sommerhusbeboere.  

I år er det 40 år siden at grundejerforeningen blev startet. Det skal fejres med en Jubilæumsfest 
den 8. juni. Vi håber at rigtig mange sommerhusejere vil deltage i festen, i efteråret var der 
forhåndstilmeldt 70, så mon ikke vi kommer op på 100? I forbindelse med festen laver vi en 
historisk udstilling om Pramdragerparken. Så hvis du ligger inde med gamle fotos eller avisudklip 
om dit sommerhus eller om Pramdragerparken vil vi meget gerne låne til udstillingen. 

Til sidst vil jeg gerne takke bestyrelsen for godt samarbejde i årets løb. 
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