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Vej og sti-udvalget deltager
1. Godkendelse af dagsorden.
2. Hvilke opgaver ligger hos vej og sti-udvalget, og hvordan skal

samarbejdet mellem bestyrelsen og vej og sti-udvalget rammesættes
(herunder retningslinjer for indkaldelse til møder/vandringer mv.)?

a. Der skal sendes besked ud til alle lodsejere om, at rabatterne skal
holdes, således at der er 60 cm græsrabat, og at biler kan passere
uden at grene ridser biltaget. Man kan evt. bede om hjælp hos
bestyrelsen, hvis ikke man selv kan klare det.

b. Fie forfatter et brev og sender det til Claus og Jesper. I brevet skal
det indskærpes, at man ikke samler til bål.

c. Stibredden på hovedstierne skal være ca. 2 m. de steder, det er
muligt.

d. Drøftelse af forskellige steder på området, hvor der kan sættes
bænke. Ella laver ideer til, hvor bænkene skal stå og tager forslaget
med til næste bestyrelsesmøde.

e. På sigt skal vi have defineret, hvad udvalget kan, må og skal, men
udvalget skal forinden selv drøfte, hvad de gerne vil.
Udvalget skal have et fastsat årligt beløb til småindkøb til parkens
forskønnelse.
Desuden skal vi drøfte, om vi skal investere i en græsklipper og
flishugger og selv stå for det arbejde.

f. Hængelåsene skal omkodes og der skal laves et antal nøgler, og der
skal laves en formular, der skal bruges ved udlevering af nøgler.

g. Spejlene på Sørkelvej.
3. Suppleanternes deltagelse i bestyrelsesmøder.

a. Suppleanter samt vej- og stiudvalget deltager i første del af
bestyrelsesmøder. Når der skal tages beslutninger forlader
ikke-bestyrelsesmedlemmer møde.

4. Velkomstbrev til nye ejere.
a. Udsat

5. Kontaktoplysninger og GDPR.
a. Udsat

6. Ideer og visioner.



a. Udsat
7. Relationen til og samarbejdet med campingpladsen.

a. Udsat
8. Vandkvalitet (se nedenfor)

a. Udsat
9. Samarbejde med Silkeborg Kommune vedr. byggereglement (se

nedenfor).
a. Claus og Fie skriver sammen et brev.

10.Hjertestarter.
a. Udsat

11.Skal der nedsættes et festudvalg? Et åbent udvalg for alle.
12.Arbejdsdag. Fastsættelse af dato for forårsarbejdsdag.

a. Udsat
13.Punkter og dato: næste møde.

a. Dagsorden for næste møde er de punkter, vi ikke nåede.
14.Evt.

a. Facebookgruppe for Pramdragerparkens grundejerforening.

Bilag mv.
Vedr. pkt. 8.
Næst, efter skift af vandværk er vandkvaliteten faldet og kalk niveauet højnet. Er det noget
vi som forening har fælles oplevelse af og kan kontakte det nye vandværk om? PP22

Vedr. pkt. 9.
Vi vil meget gerne foreslå bestyrelsen, at I, i samarbejde med Silkeborg kommune
udarbejder et byggereglement gældende for P.P. om at nybyggede huse, samt
renoverede huse, ikke må være større end at de er beregnet til 8-10 personer og
selvfølgelig ikke med supplerende telte og campingvogne i haverne.
Vi ser det som en stor fordel hvis Teglgaardsparken er indstillet på samme ordning.
P.P. er en charmerende lille oase, hvor vi må tænke på hvor stor en belastning den
smukke natur kan bære. PP81


