
        Årsberetning for Pramdragerparken 2021/2022 
 
INDLEDNING 
Sidste år holdt vi generalforsamling helt hen i maj pga. corona, så der er gået et 
lille års tid siden vi sidst var sammen til generalforsamling. Sidste år blev der 
valgt en helt ny bestyrelse, og jeg tror også vi alle gik fra generalforsamlingen 
med en følelse af, at vi skulle arbejde positivt fremad. Vi var alle i bestyrelsen 
nyvalgte, og der har været en del ting vi har skullet sætte os ind i, som f.eks. 
historiske dokumenter, samt emner og regler som ikke lige var i vores viden. 
 
Måske har der været situationer i det forgangne år, hvor det har haft et længere 
forløb, end I måske syntes var ok. Tak for jeres tålmodighed med os. Vi 
forsøger at gøre vores bedste, og løse de problematikker der kommer. I 
henvender jer, og det skal I endelig bare blive ved med.  
Vi kan kun opfordre til, at man prøver at løse ting i en god tone og med godt 
naboskab. Det kommer vi længst med. 
 
Vi vil gerne sige jer alle tak for året der er gået og for den tillid i har vist os i 
bestyrelsen. 
 
NATUR 
Jeg vil ridse nogle af de begivenheder op, som er sket i Pramdragerparken.  
På sidste generalforsamling var der tale om vi skulle slå græsarealerne ned 
mod Gudenåen. Beslutningen blev, at vi skulle prøve det. Så en maskinstation 
blev købt til at slå græsset og senere fjerne det. Det skete for at de vilde 
blomster kunne få bedre muligheder for at vokse frem, og det lykkedes også i et 
vist omfang. Vi er ikke overbeviste om, at den omkostning er værd at gøre hvert 
eneste år, men det havde en virkning og vi vil også gøre det igen. 
 
I løbet af året har Hedeselskabet også ryddet fællesarealer både i 
Teglgårdsparken og Pramdragerparken og det forventer jeg, at det giver et godt 
vokseklima, for det der er tilbage. Det er gjort i et omfang så jeg tænker, at der 
kan gå mange år, før det er nødvendigt igen, og måske kan vi selv foretage 
noget af udtyndningsarbejdet ved egen arbejdskraft. Er der nogle der ser noget 
de syntes skal fjernes eller tyndes, så kontakt Vej & Sti udvalget.  
 
Silkeborg kommune har lavet et nyt fiskestryg i Marbækken og det er de godt 
tilfreds med resultatet af.  
 
Der har været en del snak om en bro over Gudenåen midt mellem 
Teglgårdparken og Pramdragerparken. Ideen er fremkommet gennem Skov & 
Natur styrelsen, hvor også det største økonomiske bidrag skulle komme fra. 



Dette har Skov & natur styrelsen trukket tilbage og den ligger nu hos Silkeborg 
kommune, Teglgårdsparken, Pramdragerparken og Truust Camping. Dette 
betyder at hver enkelt part skal bidrage med en større sum. Der kan søges 
bevillinger fra fonde, men det bliver et helt andet arbejde for hver part end 
tidligere forventet. Det skal vi finde ud af, hvordan vi forholder os til og have en 
dialog om med både Teglgårdsparken og campingpladsen.  Vi synes stadig det  
ville være dejligt med en bro over Gudenåen, men det skal være et overskueligt 
økonomisk projekt. 
 
VEJ OG STI 
Der har været to arbejdsdage arrangeret af Vej & Sti. Den første var ikke 
annonceret i god tid, det var kort tid efter generalforsamlingen og det var for at 
få gjort noget hurtigt, så der kom nogle få, og det var vi glade for. I efteråret var 
der så indkaldt i god tid og der kom omkring 25 og hjalp med de hænder de 
havde og nogle havde også værktøj med til de opgaver der skulle løses. Det var 
en fantastisk arbejdsdag og det viste, at er vi nogle stykker, så kan vi virkelig få 
lavet noget. Hovedsageligt var det at få taget grene og udvoksninger, så 
rabatten ved vejene var frie og med det nåede vi en stor del af vejene.  
 
Vi vil snart indkalde til en ny arbejdsdag, som bliver bekendtgjort på 
hjemmesiden. 
Vedligeholdelsen af vores veje foregår af Vej & Sti, så aftalen med firmaet der 
kommer med en traktor der kommer og jævner, ringes der kun efter, når det 
vurderes nødvendigt. Det har vi ikke gjort i år, og vi har sparet mange penge på 
den konto, og jeg synes bestemt vejene har været gode. Tak til jer der trofast 
ordner vores veje og sørger for at udjævne huller. 
Sidste år havde vi en fra Teglgårdsparken til at slå vores græs, men 
græsslåningen er fra i år taget tilbage til os selv, og det er aftalt med Jan fra 
nummer 12, at han står for det. Tak Jan fordi du vil gøre det. 
 
FÆLLESSKAB 
I løbet af året har der været nogle forskellige arrangementer, både nogle 
arrangeret af bestyrelsen, men også private, som der er inviteret offentligt til. De 
private initiativer ser bestyrelsen med stor glæde på, da det er arrangementer, 
hvor vi kan mødes og lære hinanden at kende. Er der nogle der gerne vil 
arrangere noget sådant, så vil vi gerne hjælpe med at få det gjort kendt. Yrsa 
fra nummer 12 har en skiltestander, som hun gerne stiller op, og hvis den er sat 
op i indkørslen, så er det værd at stoppe og se hvad budskabet er, for så er det 
noget alle kan deltage i.  
 
Der blev inviteret til et sommerarrangement hos Lene og Jesper i nummer 110, 
og der var godt 20 der deltog. En hyggelig aften. 



 
I adventstiden blev der lavet et arrangement med varme drikke, salg af kager, 
juledekorationer og meget andet. Det blev taget godt imod og rigtig mange fra 
parken kom og deltog. Tak til initiativtagerne for at skabe et godt arrangement 
og fællesskab.  
 
Skt. Hans festen kom meget hurtigt efter bestyrelsen var trådt til, så den nåede 
vi ikke at få planlagt meget andet end at mødes med noget spiseligt og 
drikkevarer og synge ved bålet. Det blev en dejlig aften og vi var glade for at så 
mange mødte op.   
 
På sidste generalforsamling blev det besluttet at kontingentet skulle sættes op 
med 100 kr. Fra 700 til 800 kroner. Et af argumenterne var at, der skulle 
indkøbes en hjertestarter. Det er sket og den er tilsluttet og står i hovedkrydset 
udfor nr. 114. Så nu er der en hjertestarter på campingpladsen, midt i 
Pramdragerparken og ved købmanden i Teglgårdsparken. Vores er registeret 
inde på hjertestarter.dk. Sammen med indkøbet købte vi også et kursus til 25 
personer. Det bliver fredag d. 17. juni kl. 16.00 – 18.00. 
 
 
FREMTID 
Når vi ser fremad, så er der nogle temaer der ligger på bestyrelsens 
arbejdsbord, og som vi gerne vil se på om det er muligt og om det er noget vi 
synes, der skal gennemføres. 
  
Vi vil gerne have sat lidt flere bænke op, så der er flere steder at sidde og nyde 
freden og naturen. Ella nr. 21 har lavet et godt oplæg til det, og det skal vi have 
set på. 
 
Få mere aflukket indeplads ala containeren vi allerede har, men vi har brug for 
mere plads til opbevaring af foreningens ting, og et sted der ikke lugter af olie 
og benzin. 
 
Få etableret strøm v. containeren, som gør fælles arrangementer dernede 
nemmere med strømtilgang.  
 
Eventuelt få et overdækket skur v. petanguebanen.  
 
Finde ud af om vores kloaksystem skal fornyes, for at kunne rumme fremtidens 
mængder af vand, med den brønd, der er nu, og beskæring af rødder i rørene, 
så tror vi på at det kan holde en del år endnu.  
 



Måske en legeplads etableres på fælles areal. Vi ved, at det før har været 
drøftet mange gange. Men en ny generation af børnefamilier er på vej ind i 
parken, og måske er tidspunktet kommet til at gøre noget ved det. 
 
Alle disse tiltag koster en del i investering, så det vil blive prioriteret alt efter 
foreningens økonomiske formåen, og alt skal ikke gøres nu eller det kommende 
år, men der skal laves en plan for det. 
 
TAK 
Jeg vil gerne sige tak til hele bestyrelsen og suppleanterne for et godt 
bestyrelsesår. En særlig tak til Susanne, Jan og Ella, som har valgt ikke at 
genopstille. Tak for jeres indsats.  
Jeg vil også rette en særlig tak til Vej & Sti udvalget  - Jesper, Jan  - for jeres 
store praktiske arbejde for at vores park fungerer. I yder en stor indsats 
sammen med flere andre. Tak for det. 
En tak skal også lyde til kasseren  - Jens for de mange timer du bruger, for at få 
det økonomiske i parken til at fungere og lykkes og overtagelsen krævede en 
del arbejde.    
 
Tak til jer alle, og jeg håber vi alle kan arbejde med på i en positiv ånd, så 
Pramdragerparken er et godt sted at være for alle. 
  


