
BESTYRLSESMØDE mandag d. 8. aug. 2022 
 

• 19.00 – 20.00 Åbent bestyrelsesmøde. 
Fremmødte: Foruden bestyrelsen var det Bodil Pp99, Ella & Leif Pp 21, Jørgen 
Pp 20, Torben Pp 1, Lene Pp110, Jan Pp12, Erik Pp 115, Birthe Pp 28, Lis Pp 
24. og Antje 122. Tak til alle for et godt og hyggeligt møde. 
Nedenstående er de ting der blev drøftet på den åbne del af bestyrelsesmødet, 

o Kommer der en anden dato for hjertestarterkursus? Claus har haft fat i 
Falck i dag. Der er endnu ingen dato, men det bliver inden vinter. Når 
der kommer en dato, skriver Claus ud på alle medier. 

o Svømmebadet i Teglgårdsparken; kan vi være med til det? Der er 
medlemmer der ønsker at vi arbejder på at finde en ordning, så vi kan 
gøre brug af svømmebadet. Første skridt må være at tage kontakt til 
Teglgårdsparkens grundejerforening og forhøre, om de er interesserede 
og i fald på hvilke vilkår. En mulighed kunne være at oprette en 
forening: ”Svømmebadets venner”. Vi arbejder videre med det, men et 
alternativ kunne være Tungelundbadet i Thorsø. 

o Vedr. spejlet ved udkørslen til Sørkelvej. Ole Rasmussen fra kommunen 
vil gerne snakke med os om det d. 6. september. 

o Broen over Gudenåen. Naturstyrelsen som ville have lagt hovedparten af 
pengene har trukket sig, og kommunen vil pt. ikke investere. Vi lægger 
ud, om nogen er interesserede i at deltage i en arbejdsgruppe. En 
arbejdsgruppe bør også have deltagere fra Teglgårdsparken og 
campingpladsen. Interesserede henvender sig til et bestyrelsesmedlem. 

o Plantekummerne. Vi kunne lægge flis, det holder på fugten og plante 
noget, der ikke er vandkrævende. 

o Der køres for hurtigt på vejene i parken. Vi skal undersøge, 
mulighederne for at lave hastighedsbegrænsning. Se desuden nedenfor. 

o Der er ønske om, at man ikke parkerer på vendepladserne. Vi har 
hermed sendt anmodningen videre. 

 
• Opfølgning på åbent bestyrelsesmøde 

o Se ovenstående. 
 

• Siden sidst 
o Der har været forespørgsel på at låne teltet ud til private fester i parken. 

Der er sagt ja, og vil vi gerne låne det ud for en betaling på kr. 250,-. 
 

• Økonomi opfølgning 
o Det ser fint ud. 



 
• Vej & Sti 

o Bålpladsen er kun åben for grenaffald, ca. 14 dage før Skt Hans. Der vil 
evt. være åben for aflevering af grenaffald i forbindelse med beskæring 
på arbejdsdage. Dette annonceres! 

o Kloak eller vandafløb, fungerer de? 
§ De fungerer pt. som de skal. 

o Arbejdsdag 1. oktober 
§ Husk det! Vi taler om, hvad der skal laves på næste 

bestyrelsesmøde. 
o El-installation i container? 

§ Claus følge op på det, der er ikke sket noget endnu. 
o Bænke med jordskruer 

§ Fie køber og sætter indtil videre en enkelt bænk op ved 
Marbækken. 

 
• Petanquebanen. Vi arbejder videre med ideerne med at gøre området til et 

attraktivt mødested for grundejerne 
o Regnar og Fie designer et læskur og bestiller træ, så det er klart på 

arbejdsdagen. 
o Vi har fået en lille sandkasse. Den sættes op på arbejdsdagen 
o Lille bålsted med grill. Fie undersøger mulighederne. Det sættes op til 

foråret. Jeg foreslår dette bålsted fra Outdoordesign. 
 

• Fartbegrænsende foranstaltninger 
o Forslag: Vi kan undlade at lappe hullerne ved overgangen mellem asfalt 

og grus. Det vil naturligt sætte farten ned. 
o Det er besluttet, at vi køber tre flytbare chikaner. Mie undersøger, hvor 

vi skal indhente de relevante tilladelser. 
 

• Hjertestarter kursus 
o Se ovenfor 

 
• Evt. 

o Intet 


