
BESTYRELSESMØDE MANDAG D. 25 OKTOBER 2021 
 

1. Siden sidst: 

Spejl ved udkørsel - Silkeborg kommune melder pas - politiet spørges og så ser vi! (Vi vil helst ikke 

være lovbrydere!) 

Bænke - bænkenes tilstand? - Et muligt emne til næste arbejdsdag. 

Bænke sættes op på nye steder! Foreslåede nye bænksteder er vedtaget!?  priser på egnede bænke. 

(Fie)  

 

2. Økonomi v. Jens: 

Penge i banken på 3 konti: ialt 334.000kr.  

Ingen udestående, dog ligger der en regning på græsslåning. 

Støtte til fælles Pramdrager fester besluttes senere.  

 

3. Budget for 2022: 

Kræver mere viden om kommende udgifter.  

 

4. Hjertestarter: 

 Det er besluttet at skaffe Hjertestarter fra Falck. Leasing tilbud på 13.000. til opstilling og første års 

leje, herefter årsleje på 5400,kr. 

Der vil være en strømudgift til ca. 150kw pr år.  

Den vil ifølge aftale blive opstillet ved korsvejen. PP114.  

Falck kursus i betjening og information for grupper på 25 prs. er købt med. Bliver afholdt foråret 

22. Information senere. 

 

5. Vej og sti: 

Arbejdsdag lørdag d. 30. Okt. starter kl. 9 hos Jesper til lidt brød. 

Folk deles i grupper til div. opgaver. 

Bl.a. vil nogle (20 km.) kummer få nyt indhold. 

Strøm til container, festplads! Pris for installering undersøges! 

Hvor stort er behovet? 

Generator? 

Jan tilbyder græsslåning med egen maskine til 3700kr. /År 

Tilbuddet er accepteret og Jesper framelder tidligere græsslåer. 

Græsslåning af rabatter skal tages op på generalforsamlingen. 

 

6. Broen: 

Ikke nogen endelig besked fra Kommunen. 

Claus rykker for viden. 

 

7. Velkomstbrev til nye grundejere: 

Claus og Fie laver en Corona fri opdatering! 

 

8. Petanque: 

Banen laves af interesserede. Regnar er tovholder og afholder kurser i hakke, skovl og rive! Læs, - 

tager kontakt til gode kræfter, for på endnu ikke fastsatte datoer, at klargøre banen. Der vil være 

behov for en ny overfladebelægning, (stenmel?). Forventet klar til brug i foråret 2022. 1 bane ryddet 

på arbejdsdag. 



 

9. Arbejdsdage i 2022: 

Aftalt to dage:  

Lørdag den 2. april. 

Lørdag den 15. oktober. 

 

10. Generalforsamling 2022: 

To dage er i spil. 

23. april, eller 30. april. 

 

11. Evt.  

Grenaffald køres til bålplads. 

Fleecemaskine lejes til arbejdsdagen? 

Fie laver den fælles hjemmeside til Facebook. 

 

Næste møde.  

Den 17. Jan. 2022, hos Jesper kl. 18.30. 

 

 

Regnar. 
 


