
Grundejerforenin gen Pramdra gerparken

Referat fra Generalforsamling 202L

Ordinær generalforsamling den22. maj kl. 10 på teltpladsen i Pramdragerparken.

Velkomst v formanden Ole Nielsen, der omtalte de helt særlige coronaregler for
afvikling af mødet.

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog lvan Munk fra Fritidshusejernes
Landsforening. Der var ikke var andre forslag, lvan Munk valgt. Dirigenten startede
med at konstatere at generalforsamlingen var lovligt indkaldt, derefter blev
Coronareglerne drøftet, der var ingen bemærkninger til teltindretning m.v.

2. Valg af to stemmetællere. Valgt blev Yrsa ?P 12 og Claus PP107.

3. Bestyrelsens beretning om det forløbne 2 dr. Beretning blev godkendt med
akklamation.

4. Aflæggelse af regnskab. Kassereren gennemgik regnskabet (som i forvejen
var sendt ud til alle), hvorefter regnskabet blev godkendt. Der var indsigelse fra
Erik PP 1 15 der oplyste at man ikke må anvende kontingent til afholdelse af fest!
Dirigenten kunne oplyse, at Erik principielt har ret, men at det var meget
almindeligt foreninger anvendte en del af kontingent til fælles fester for at styrke
det sociale og samarbejdet i foreningens område. Frede PP 132 oplyste at
fremgangsmåden var godkendt af Gjern Kommune.
Forsamlingen godkendte regnskabet med 1 stemme imod og resten for (der blev
ikke talt op om nogle undlod at stemme).

5. Rettidig indkomne forslag. Kun bestyrelsen havde forslag til
generalforsamlingen. Forslaget handlede om Vild Natur, og var i forvejen sendt ud
til alle medlemmerne. Peter Lange fra Silkeborg Kommune fortalte om Vild Natur,
og hvorfor kommunen var interesseret i, at der også var Vild Natur i Pramdrager-
parken. Specielt afgræsning med kvæg og deraf følgende indhegning vakte en del
modstand.
Katrine PP 87 var imod stude og indhegning, da hendes børn så ikke frit kunne
løbe ned til Marbækken. Jesper PP 110, der dagligt går med sin hund i området,
var imod kvæg i et sommerhusområde. Fie PP 17 ønskede mere tid, så den nye
bestyrelse kunne lave forslag herom til næste års generalforsamlingen. Er det i

orden at studene træder brinkerne ned langs Marbækken? Må man aendre et $3 -
område? Dirigenten foreslog at man stemte ved håndsoprækning om de 3 forslag
der handlede om Vild Natur.

Afgræsning med stude - nedstemt
Høst af græsarealer - vedtaget
$-3 beskyttet natur - vedtaget.

6. Fremlæggelse af budget til orientering. Kassereren gennemgik det
fremsendte budget. Erik PP115 var imod at der afsættes penge til fest på
jubilæumskontoen. Spørgsmål om der var penge til f.eks. flere bænke. Kassereren
oplyste, at der i budgettet var plads til nyerhvervelser, bænke mmm - man skulle
kontakte bestyrelsen herom, hvis man havde ønsker.
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7. Fastsættelse af kontingent. Forslag om forhØjelse med 100 kr. blandt andet til
evt. køb af hjertestarter. Den nye bestyrelse undersØger pris og placering af
hjertestarter. Generalforsamlingen vedtog med stort stemmeflertal en kontingent
forhøjelse på 100 kr.

8.og 9. Valg af bestyrelsesmedlemmer. Der skal vaelges en helt ny bestyrelse,
da ingen af de nuværende bestyrelsesmedlemmer ønsker genvalg. 8 medlemmer
er bragt i forslag til en ny bestyrelse. Dirigenten foreslår, at der vælges 5
medlemmer til bestyrelsen og 2 medlemmer som suppleanter. Efter afholdt valg
fordeles stemmer og bestyrelsesposter således:

10. Valg af et udvalgsmedlem til vej og sti. Kun 2 medlemmer ønsker at stille op
til udvalget - Jan PP 12 valgt for 2 år og Ella PP 21 valgt for 1 år.

11. Valg af en suppleant til vej og sti. Kun Torben PP 59 ønsker at være
suppleant til Vej og Sti, han blev valgt.

12. Valg af en revisor. Henning PP 1 18 valgt for 2 år og Gert PP 106 valgt for 1

år.

13. Valg af en revisor suppleant. Leif PP 21 valgtfor 2 år og Morten PP 90 for 1

år som revisor suppleant.

14. Eventuelt.
Johannes PP 42 foreslog at man fjernede broen til campingpladsen, hvilket der
ikke var stemning for.
Opfordring til den nye bestyrelse om at løse opgaven om en hjertestarter i

Pramdragerparken.

Mogens PP 84 orienterede kort om den nye bro fra Teglgårdsparken til Trækstien.
Der blev vist billeder af broen ved Kællinghø|, en bro magen til den som Silkeborg
Kommune og Naturstyrelsen har planer om at opføre i vores sommerhusområde.
Forventer at broen kommer til næste år. Bestyrelsen har sammen med
Teglgårdsparken og Campingpladsen sendt en opfordring til Silkeborg Byråd
herom.

Dirigenten takkede for god debat og god ro og orden.
Tillykke til de nyvalgte og tak til den afgående bestyrelse.

(ref. Mogens PP 84)

Claus PP 107 44 stemmer Vælqes ti bestvrelsen for 2 år
Jesper PP 1 10 44 stemmer Væloes ti bestvrelsen for 2 år
Jens PP 122 41 stemmer Vælqes ti bestyrelsen for 1 år
Fie PP 17 33 stemmer Vælqes ti bestvrelsen for 1 år
Reqnar PP 57 27 stemmer Vælqes ti bestvrelsen for 1 år
Susanne PP 8 21 stemmer Vælqes som suppleant for 2 år
Jan PP 12 17 stemmer Vælqes som suppleant for 1 år
Birte PP 59 4 stemmer



Godkendt dato
24-05-2021


