
Bestyrelsesmøde 23. februar 2023 
 
• Siden sidst 

o Vi har drøftet farten på fællesvejene, og vi synes, det er blevet lidt bedre, 
forstået på den måde, at farten er sænket. 

o Bro v. campingpladsen. Vi forventer, den bliver sat op til pladsens åbning d. 
31/3 

o Gudenåbroen. Kort resume og orientering om spørgeskema. Tages op på 
generalforsamling. Fie og Claus prøver at mødes med formanden for TP. 

o Vedr. skraldespande der ikke stilles på plads efter tømning. Der har været 
rettet henvendelse til kommunen, og man har lovet at vende tilbage, men vi 
har intet hørt. 

 
• Vej & sti 

o Skiltet ”Pramdragerparken” på modsatte side af Sørkelvej bliver fjernet af 
kommunen, som stillet et nyt op. Vi har ingen indflydelse på, hvordan det 
skal se ud, og hvor det skal stå; det bestemmer kommunen. 

o Bestyrelsen går en runde lørdag d. 25/2 10.30 og kigger på, hvad der er af 
arbejdsopgaver til de kommende arbejdsdage. 

§ Nogle af refleksstolperne i plantekummerne er rådne og skal skiftes. 
§ Udhængsskabet ved indkørslen skal restaureres og forskønnes. 
§ ”Velkommen til Pramdragerparken” er rådnet og trænger til 

udskiftning. Fie undersøger, hvad et ny vil koste. 
§ Der er en lille gruppe træer i højre rabat mod syd på Sørkelvej, der 

hæmmer udsynet fra udkørslen. Claus kontakter Silkeborg kommune 
for at høre, om vi må fælde dem. Fie Kontakter herefter ejeren af 
Sørkelvej 20. 

§ Skilte trænger til at blive afrenset for alger. 
§ Enkelte huse står ubenyttede. Disse steder er rabatten ikke holdt. Det 

gør vi hen over sommeren efter at have givet pågældende grundejere 
besked herom. 

o Arbejdsdage d. 25/3 og 30/9 
o Indkøb af grus. Jens bestiller en ladning til opfyldning af vejene.  
o Vi skal have en kloakmand til at tjekke op på vores drænrør og evt. få dem 

rodskåret. Det er en opgave til den nye Vej- & stiudvalgsformand. Jens er 
behjælpelig med oplysninger om ham, vi brugte sidst. 



• Regnskab 
o Vi har gennemgået regnskaber for 2022, godkendt og underskrevet det, så 

det er klar til fremlæggelse på generalforsamlingen. 
• Generalforsamling 

o Generalforsamlingen finder sted søndag d. 23. april i Skovhuset i Fårvang. 
Det var desværre ikke muligt for os at leje os ind på en lørdag, derfor bliver 
generalforsamlingen undtagelsesvist en søndag. 

o Claus og Fie laver indkaldelse, så den er ude rettidigt. 
o Som sidste år vil vi meget gerne have tilkendegivelse af, om man møder op 

af hensyn til forplejningen. Man må naturligvis gerne møde op, selvom man 
ikke er tilmeldt. Tilmelding enten på Pramdragerparkens officielle 
Facebookside eller på mail: bestyrelsen@pramdragerparken.dk.  

• Næste bestyrelsesmøde 14. marts hos Mie. 
 

 


