
Bestyrelsesmøde mandag d. 12. september 2022 
 

 
• Siden sidst 

o Regnar & Claus havde møde med Ole Rasmussen, Silkeborg kommune.  
§ Der skal tages 0,5 m. buskads i rabatten mod Truust og 1-1,5 m. 

buskads mod Silkeborg. 
§ Kommunen fjerner spejlet. Fagfolk vurderer, at det ikke er 

trafiksikkert, og kommunen vil ikke opsætte et nyt, der evt. kan 
fungere bedre. Nedskæring af buskadser vil hjælpe på udsynet. 

§ Der blev i øvrigt drøftet forskellige muligheder for fartsænkende 
foranstaltninger på Sørkelvej. Kommunen er villig til at lave fuldt 
optrukne linjer, hvis der kommer et tydeligt ønske herfra. I første 
omgang er det vores opgave at beskære. 

o Drøftelse af henvendelse fra Trine Pp134 via vores officielle FB-side (se 
neden for referatet på næste side). 

o Vi skal undersøge, hvordan vi som bestyrelsesmedlemmer er forsikret i 
forhold til pådragelse af erstatningsansvar. Ligeledes skal forsikringsfor-



holdene for dem der anvender vores maskiner i forbindelse med 
vedligeholdelse af fællesområderne undersøges.  

o Der er gravet kabel ned ved containeren. Der opsættes el-skab i 
containeren og et udendørsstik med afbryder indenfor. 

o Erik har ordnet vejen, og den står flot. 
• Hjertestarter kursus 

o Fredag d. 21/10 kl. 16.00-18.00. 
• Vej & Sti 

o Slåning af græs. Klipperen vurderer hvor, hvornår og hvor længe, der 
skal slås.  

• Arbejdsdag 1. oktober. Vi mødes hos Regnar, Pp57 kl. 9.30 til rundstykker, 
kaffe og evt. en opstrammer. Her slutter vi også af med pølser på grillen. 
Værktøjet bliver serviceret inden.  
Vi opfordrer til, at man møder op. Sidst havde vi det hyggeligt. Tilmeldelse 
hos Regnar på tlf: 21932716 eller på den officielle FB-side. 
https://www.facebook.com/groups/521923539509718  

o Opgaver på arbejdsdagen: 
§ Der skal tages 0,5 m. buskads i rabatten mod Truust og 1-1,5 m. 

mod Silkeborg. 
§ Beskæring af hyben v. skilt (på østsiden af Sørkelvej) 
§ Beskæring af hyben langs stien v. campingpladsen 
§ Klipning af hæk ved p-plads 
§ Alt grenaffald lægges på p-pladsen, og vi får en vognmand til at 

hente det hurtigst muligt. Hermed også mulighed for grundejere 
for at komme af med grenaffald i perioden 1.-9. oktober. 

• Generalforsamling 2023 bliver søndag d. 23. april kl. 9.00 i Skovhuset i 
Fårvang. 

• Eventuelt 
o Der har været 13 handler indtil nu i 2022. 

• Næste bestyrelsesmøde 
o Forsikringsforhold 
o Drøftelse af fremtidige arbejdsdage 
o Dagsorden til generalforsamling 
o Vederlag til bestyrelsesmedlemmer? 

 
 
 
Kære bestyrelse. Mange tak for det gode arbejde I gør. Også 
tak for invitationen til åbne bestyrelsesmøder. Jeg ville rigtig 
gerne have deltaget d. 25. august, men er desværre 
forhindret pga arbejde i København. Et punkt jeg gerne vil 
drøfte med jer, er brugen og udnyttelsen af vores 



fællesarealer. Jeg er faktisk i tvivl om, hvad der udgør vores 
fællesarealer og hvilke regler, der evt. knytter sig til brugen af 
dem. Kan I hjælpe med det? Dernæst kunne jeg godt tænke 
mig, at vi talte om en fælles vision for vores 
sommerhusområde herunder fællesarealet, og hvordan det 
kan/skal bruges og gerne i et lidt mere langsigtet perspektiv. 
Jeg sætter selv stor pris på naturen og synes, den er et helt 
særligt varemærke for vores område. Jeg har læst i et referat 
eller to, at der er planer om en legeplads. Jeg har også 
kigget referaterne fra generalforsamlingerne igennem og har 
ikke kunnet finde det møde, hvor det er vedtaget, at der skal 
bygges en legeplads (og ifølge vores vedtægter, som jeg 
læser det, skal ændret brug af fællesarealerne besluttes på 
generalforsamlingen). Og det er her mit ønske om, at vi har 
en vision og fælles plan for vores område og fællesarealerne 
kommer ind, så vi også om nogle år er et attraktivt og 
sammenhængende sommerhusområde. Kan vi tage den 
drøftelse sammen på jeres næste åbne bestyrelsesmøde? 
Mage hilsener 
Trine, PP 134 

 


