
Bestyrelsesmøde 12. januar 2023 
 

1. Siden sidst 
a. Jan og Claus har sat muldvarpefælder op på engen. 
b. 16 parceller har skiftet ejer i 2022. Det svarer til 12%. 

 
2. Vej&Sti 

a. Påfyld af huller.  
Henning PP97 har fyldt grus i nogle huller og vil gerne, når han kan. Det 
er omsonst at gøre noget, så længe vejen er alt for våd. 

b. Skraldespande. Claus tømmer indtil videre med 3-4 ugers intervaller. 
Alle hundeluftere opfordres til at hjembringe egne hømmer. 

 
3. Gudenå projekt v. Fie 

a. En bro fra vores side af Gudenåen over til Trækstien har vi sukket efter i 
mange år. På et tidspunkt fik vi at vide, at den var sat i produktion et sted 
i Polen, men det var en and. Da vi forhørte os ved kommunen, fik vi at 
vide, at den var udsat på ubestemt tid, da Naturstyrelsen, som skulle 
have stået for en væsentlig del af finansieringen, havde trukket sig.  
I november 2021udkom så ”Gudenåstien – vision og helhedsplan”. Heri 
står bl.a.: I forlængelse af Silkeborg Kommunes og Naturstyrelsens 
renovering af Trækstien er der fremsat ønske om en bro over Gudenåen 
mellem Pramdagerparken og Teglgårdsparken. Broen vil muliggøre, at 
brugerne af Trækstien / GrudenåStien kan få adgang til indkøb og 
camping. På denne baggrund tog vi atter kontakt til Silkeborg Kommune 
og fik at vide, at det var ganske vist, men at det var udsat et par år i håb 
om, at kommunen så ville få bedre råd. Vi svarede tilbage, at broen nok 
ikke ville blive billigere af at blive udsat, og at det ville være en god ide, 
at få samlet de grupper, der kunne have interesse i broen. 
Herfra gik de pludselig stærkt. Vi blev kontaktet af landskabsarkitekt 
Bendt Nielsen, der er ekstern konsulent, og i samarbejde med ham vil vi 
forsøge at etablere et partnerskab, der sammen kan søge diverse fonde 
om midler til opførelse af broen. Opstartsmøde for dette partnerskab 
finder sted allerede onsdag d. 25/1, og ansøgningsfristen til nogle af 
fondene er medio februar! 
De indbudte er: Søhøjlandets Camping, Teglgårdsparkens købmand 
(Teglstuen), Teglgårdsparkens grundejerforening v. Bo Larsen, 
Pramdragerparkens grundejerforening v. Claus og Fie, Kongensbro Kro, 
Svostrup Kro, Gudenåsamarbejdet v. Gunhild Øeby Nielsen (Favrskov 



Kommune), Gjern Natur, Silkeborg Kommune v. Poul Erik Thystrup og 
Aage Ebbesen og Silkeborg Kanoudlejning. 
 
På bestyrelsesmødet diskuterede vi desuden muligheden for, at 
grundejerne i hhv. Teglgårdsparken og Pramdragerparken kan bidrage 
økonomisk gennem en indsamling eller køb af en form for folkeaktier. 
Vi vil undersøge, hvor mange der er interesserede gennem en 
spørgeskemaundersøgelse. 

 
4. Græsklipning 23 

a. Vi laver et opslag, så folk kan byde sig til. 
 

5. Frem mod generalforsamling 
a. Dirigentforslag 
b. Stemmetællere finder vi på dagen. 
c. Kandidater til bestyrelse og suppleanter. Hvad kan suppleanterne 

forvente? Vi holder åbent møde to gange om året. Her bliver 
suppleanterne særligt indbudt, og kan i særlige tilfælde blive det 
herudover, men suppleanter sidder ikke med til almindelige 
bestyrelsesmøder. 

d. Kaffe og rundstykker. Vi skal give besked til Skovhuset en uge før om, 
hvor mange vi bliver. Derfor vil vi gerne, at man tilmelder sig 
generalforsamlingen. Det betyder ikke, at man ikke må deltage, hvis 
man ikke har meldt sig til. Det handler blot om, at vi skal være sikre på, 
at der er brød og kaffe nok til alle.  
Tilmelding på bestyrelsen@pramdragerparken.dk.  

e. Stemmesedler. Røde og grønne kort. 
 

6. Generalforsamlingen 
a. Ændringsforslag til vedtægterne skal være bestyrelsen i hænde senest 15. 

februar (se nedenfor) 
b. Kontingent fortsætter med 800 kr. pr. år, ekstra betaling 40 kr., som vil 

gå til jubilæumskontoen. 
c. Forslag til behandling skal være modtaget senest 15. februar 2023 til 

bestyrelsen@pramdragerparken.dk eller i postkassen i PP107. 
d. Dagsorden sammen med indkaldelsen 

i. Jfr. vedtægterne 
ii. Jubilæumsfest i 2024 

iii. Visioner for PP 
1. Åbne bestyrelsesmøder 
2. Legeplade (søge fonde) 



3. Læsted ved petanquebanen 
 

7. Sct. Hans 
a. Al fortæring er gratis. Vi vil gerne, det bliver en god tradition med 

mange deltagere.  
b. Vi skal være skarpe på tidspunkterne i programmet. 
c. Formanden byder velkommen, og vi skal finde en til at holde båltale. 

 
8. Arbejdsdag 

 Se på høje træer 
 Udhængsskab 
 

9. Næste møde 23. februar PP107 kl. 19.00 
 

10. Evt. 
a. Indhold til formandens beretning 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. Visioner for området 
i. Overdækket opholdssted v. petangue banen. 

ii. Se på legeplads 
iii. Bro til campingplads 



 


