
DAGSORDEN BESTYRELSESMØDE 
MANDAG D. 9-5-2022 
 

1. Dagsorden 
a. Godkendt 

2. Siden sidst 
a. Jan slår fortsat græs i området. 

3. Generalforsamling opfølgning: 
a. Flere positive tilbagemeldinger fra generalforsamlingen. 
b. Vi skal formulere os anderledes mht. tilmelding næste år til 

generalforsamlingen næste år, så ingen kan være i tvivl om, at alle er 
velkomne. 

c. Pladsen på kroen var for trang og forplejningen for dårlig. Vi undersøger 
mulighederne i Skovhuset i Fårvang.  

d. Skal vi overveje at købe et telt og holde generalforsamlingen ”hjemme” 
og samtidig lave en vedtægtsændring, så vi kan holde generalforsamling 
i maj eller juni fra 2024? 

e. Vil vi på sigt arbejde på at få andel i svømmebassinet i 
Teglgårdsparken? Claus vil gerne i dialog med Teglgårdsparkens 
bestyrelse og tager kontakt. Bl.a. også for at tale om aftalen med 
HedeDanmark. 

4. Referat (Fie) til offentliggørelse og info til hjemmeside 
a. Fie sørger for, at Søren Wedel skriver under. Herefter skannes det og 

sendes til hjemmesiden. 
5. Spejl ved udkørsel til Sørkelvej. 

a. Vi får en mand fra kommunen ud for sammen med Claus og Jesper at se 
på, hvad vi kan gøre for at bedre sikkerheden ved udkørsel til Sørkelvej. 
Claus tager kontakt. Måske er spejlene falsk tryghed, og måske findes 
der andre muligheder. 

6. Ejeren af Pp52 gav udtryk for bekymring for meget høje træer på nabogrunden 
(Sørkelvej 20). Det tolker vi som et ønske om hjælp fra bestyrelsen.  

a. Fie tager kontakt til grundejeren. 
7. Bro over Gudenå. 

a. Umiddelbart er det ikke Pramdragerparken, der har den store interesse i 
broen. Vi vil lade de andre komme til os. 

8. De nye suppleanter 



a. Vi påtænker at holde et uformelt møde med Vej/stiudvalget samt 
suppleanter til Vej/sti og bestyrelsen i sensommeren. 

9. Hjertestarter kursus d. 17. juni kl. 16.00 til 18.00. Der serveres pølser, øl og 
vand efter kurset. 

a. Det skal lægges op på hjemmesiden og FB-grupperne, at man skal 
tilmelde sig. 

b. Max én person pr husstand. 
c. Der sættes telt op hvor arrangementet holdes. 
d. Tilmelding til Fie på tlf. 26199482 

10. Skt. Hans aften fredag d. 24. juni? 
a. Teltet bliver stående fra hjertestarterkurset, og Jesper beder kommunen 

om tilladelse til at tænde bålet. Jesper står for arrangementet, og vil 
gerne have medhjælpere. Hjælpere kontakter Jesper senest 17/6. 

11. Vej & sti.  
a. Strøm til container. Efter aftale med Pp135 føres der strøm herfra til 

containeren op der opsættes en bimåler, så grundejerforeningen kan 
afregne det strøm, vi bruger. Jesper indhenter tilbud. 

b. Ny arbejdsdag.  
i. 12/6 Vi mødes kl. 9.00 til kaffe og rundstykker Pp 110 og efter 

endt arbejde serveres der øl, vand og pølser. Ca. 12.30. Jo flere vi 
bliver, jo mere får vi lavet.  

ii. Arbejdsopgaver: 
1. 12/6 Der køres grenaffald fra området til bålpladsen 
2. Blomsterkummer: Nogle af kummerne skal vaskes og der 

skal plantes i dem. 
3. Borde og bænke skal ordnes. 
4. Vaske skilte. 
5. Male opslagstavlen 

12. Opslagstavle 
a. Claus og Jesper har nøgler til skabet, og det skal males på sigt. 

13. Petanquebanen v. Regnar 
a. Petanquebanen er luget og stampet. Stenmel mangler, og når det 

kommer annonceres der efter folk. Regnar maler bord-bænksæt ved 
petanquebanen tirsdag formiddag. 

b. Første slag forventes at stå d. 14. maj. 
14. Temaer til bestyrelsesmøder 

a. På næste møde gennemgår vi vedtægter og substitutter. 
15. Referat godkendes. 



16. Næste bestyrelsesmøde. 
a. Ingen dato fastsat, men vi mødes til teltslagning 16/6. 

17. Evt. 
a. Intet 

 

 


