
                                                                   

Beretning 
Vi har fået nye Naboer til Pramdragerparken. Et ungt par med Børn har valgt at ta 

udfordringen op som Campingpladsejere. Et nyt kapitel er startet for dem og vi byder 

dem selvfølgelig hjertelig velkommen. De er startet ud med en del udfordringer ikke 

mindst et stort renovering/ombygnings projekt som de udfører på flotteste vis i takt 

med Naturens værdier. De har også haft store udfordringer i forhold til at folk udefra 

ikke forstår at der er noget der hedder Privatlivets fred samt Privat Ejendom. Dette 

skal Folk der færdes i området acceptere. De har brug for udenfor sæson at kunne 

trække sig lidt i baggrunden og værne om deres lille Familie. Vi må gerne gå en tur på 

deres campingplads når der er sæson og det synes jeg er helt fantastisk at de ligesom 

lukker os ind i deres skønne dagligdag. 

Her i Pramdragerparken prøver vi at holde Veje samt Stier pæne og indbydende og 

jeg synes at resultatet er fremragende. Der skrabes grus og slås græs på bedste vis og 

vi er ovenud tilfredse. Der er udgifter i forhold til disse opgaver men disse betragtes 

som en dejlig investering. Der bliver udført et godt stykke arbejde af folkene på 

opgaven. 

Der er herude også andre projekter som kræver Håndværkere, ikke mindst i forhold 

til Drænrør/brønde samt Vejopretning. Der måtte vi i disse tilfælde tilkalde 

autoriserede folk udefra hvilket også betyder en ekstra udgift til Foreningen, men 

disse opgaver er nødvendige efter mange års brug og ikke mindst slitage. 

Vi håber at der snart kommer gang i vores fælles arbejdsdage igen ovenpå denne 

forfærdelige pandemi vi har været igennem alle sammen. Der er inden malet bænke, 

fældet træer samt Stier omkring vores Bro blev hævet. Der har været restriktioner der 

selvfølgelig skulle overholdes og nu ser vi endelig lys for enden af tunnelen.  

Som bekendt er der snart en ny Bro på vej over Gudenåen til Trækstien.  Den kommer 

til at gå over mellem Pramdragerparken og Teglgårdsparken. 

Dette er et projekt vi har kæmpet for sammen og vi ser det som et kæmpe løft til 

vores skønne og dejlige område. En dejlig solskinsdag så tage noget koldt med at 

drikke og en madpakke og derefter begive sig på en hyggelig vandre/cykeltur over på 

den anden side, ja så tror jeg man indser at vi bor lige midt i Danmarks dejligste og 

skønneste Område. 



Der er nogle naturprojekter ved Marbækken der realiseres. Der er også et projekt 

omkring lidt dyrehold i samme område der kan blive til noget hvis vi som 

Grundejerforening ønsker dette, et projekt som Silkeborg Kommune vil støtte og 

indgå i. Der bliver også et større område hvor vi vil prøve at indgå i 

dyrenes/insekternes præmisser noget så flot som Biodiversitet, men det er ovre i 

området omkring vores fællesarealer. 

Vi har indgået aftale med Hede Danmark omkring udtynding/fældning af Træer ved 

Skoven, Marbækken samt Sørkelvej. Dette skyldes at området trænger til dette så de 

tilbageværende Buske/Træer igen kan få grobund for trivsel. Mange steder står 

Træerne for tætte og derved står de og pisker mod hinanden og det er på ingen måde 

til gavn for noget Træ overhovedet. Det ødelægger barken så hvis ikke der gøres noget 

nu ja så vil det se værre ud inden for en kort årrække. Et projekt vi glæder os meget 

til. 

Det har som tidligere omtalt været et frygtelig År 2020/2021 pga. Covid 19. Der har 

dog på trods af dette været noget positivt i den periode, nemlig at Folk har fået øje 

på hvor dejligt der er her hjemme i Danmark og ikke mindst at Folk simpelthen har 

ønsket at få naturoplevelser inden for vesten. Det har givet en positiv tilgang til at Folk 

ønsker at investere i Sommerhuse herhjemme, ikke mindst her i vores skønne 

Pramdragerpark. Vi har næsten ingen Sommerhuse til salg herude og det har givet 

mange nye dejlige Beboere. Et stort rykind og et Stort Velkommen til jer alle.  

Jeg vil hermed erindre jer ALLE om at passe godt på hinanden, området og ikke mindst 

at behandle andre som i også selv ønsker at blive behandlet. Et smil over Hækken, på 

Vejen, ved Åen, eller en god snak ja det kommer man altid langt med. Byd naboen et 

koldt glas Rose Vin, en Øl eller en god Kop Kaffe/The eller et stykke hjemmebag ja så 

tror jeg hurtigt det bliver gengældt og der er skabt en dejlig dialog og ikke en barriere. 

Nyd vores dejlige område herude alle sammen, vi bor jo lige i Danmarks Smørhul. Der 

kan skabes et fantastisk dejligt sammenhold og atmosfære herude hvis vi alle står 

sammen. Nye input samt ideer kan opstå fra mange af de nye Beboere og de vil være 

yderst velkomne herude. 

Vi fra Bestyrelsen Ønsker jer alle en Dejlig Sommer. 
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