
Bestyrelsesmøde mandag d. 7. november. 
• Drøftelse vedr. episode i forbindelse arbejde på fællesarealer. Da det er en 

personsag, kan det ikke uddybes. 
• Vi vil opretter en fælles mailkonto. Herfra skal vi kunne sende til alle 

grundejere Bcc. Da vi har erfaret, at ikke alle får alle informationer, vil vi 
herefter vil vi kommunikere på tre platforme; hjemmesiden, mail og på 
Facebook. 
Desuden kan alle fremover skrive til bestyrelsen på 
bestyrelsen@pramdragerparken.dk  

• Vej & Sti 
Skraldespandtømning. Da Torben Pp59 ikke vil mere, må vi finde en 
anden løsning. Vi drøftede forskellige uden at nå til en afklaring 
o Kan man evt. på sigt helt fjerne spandene? Det har man gjort på nogle 

strande ved vestkysten, med det resultat at det flyder mindre med 
affald, end det gjorde, da der var affaldsspande. Det samme gælder i 
Teglgårdsparken. 

o Kan vi evt. opstille en affaldscontainer til rest- og til madaffald? 
o Pt. er der kun poser med hunde-hømmer i skraldespandene. Dem kan 

hundeejerne måske selv tage med hjem? 
Vejene 
o Claus snakker med Henning (Pp 97) om at fylde hullerne i vejene med 

grus. 
• Arbejdsdage i 2023 

o 1. april og 30. september. 
• Efter spørgsmål fra en grundejer har Claus undersøgt vores forsikringsforhold i 

grundejerforeningen 
o Vi er i ”gruppe to”. Det betyder, vi er dækket på arbejdsdagene samt 

arbejdsskade, kollektiv ulykke, underslæb og retshjælp. 
• Generalforsamling 23. april 2023.  

o Vi har lejet et lokale i Skovhuset, Fårvang.  
o Vi skal undersøge, om vi selv skal komme med kaffe og rundstykker, 

eller om vi skal bestille (Jens). 
o Vi vil gerne, at flere ønsker at deltage i bestyrelsesarbejdet, således at 

bestyrelsen er fuldtallig, der er to suppleanter samt to til vej- og 
stiudvalget. 



o Vi opfordrer folk til at gå i tænkeboks mht. forslag afstemning, da de 
skal være indsendt senest 15. februar. Forslag kan indsendes senere, 
men disse kan ikke vedtages. 

o Jubilæumskontoen. Bestyrelsen laver et forslag til 
generalforsamlingen vedr. jubilæumskontoen, således at vi 
kan imødekomme de udfordringer der lige nu er med den. 

• Vederlag til bestyrelsesmedlemmer. Vi er blevet spurgt af en af foreningens 
medlemmer, om bestyrelsen får et verdelag.  

o Vi er enige om, at vi ikke ønsker at få penge for vores frivillige arbejde 
for Pramdragerparken, men vi synes, det er en god ide, at vi spiser 
frokost sammen en gang om året, da det vil hjælpe os med at skabe et 
godt samarbejdsklima. 

• Næste bestyrelsesmøde bliver 8. december. 
• Evt. 

o Vi skal have en ekstra administrator på Pramdragerparkens officielle 
Facebookside, således at bestyrelsen fortsat har adgang til den, hvis den 
ene administrator falder bort. 

o Campingpladsen har haft sat en kæde på lågen. Den er fjernet og 
toiletterne er blevet svinet til. Skiltet der fortalte, at campingpladsen er 
privat område er ligeledes fjernet, men senere fundet i skaraldespanden 
ved bord- bænksættet med udsigt over broen 
Broen bliver fjernet snarest, og der bliver sat en ny bro op til foråret. 
Udgifterne til denne deles mellem Pramdragerparken og 
campingpladsen. 
Der er et godt samarbejde og en god tone mellem familien Dresen, der 
ejer Søhøjlandets Camping og bestyrelsen i Pramdragerparkens 
grundejerforening, og sådan vil vi gerne, det bliver ved med at være. 
Campingpladsen er privat område, som ingen har adgang til uden en 
aftale med familien Dresen. Når campingpladsen åbner til foråret (31/3), 
må vi gå tur i området, men ønsker vi at gøre brug af pladsens faciliteter, 
er vi at betragte som dagsgæster, der skal betale kr. 20,- ved henvendelse 
i receptionen. 

 

 

 

 


