Ålbæk Strandparks Venner
_______________________________________________
Referat af Generalforsamling 2019 afholdt den 26. april på Limfjords Camping.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Niels Brøndum, der blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen
var indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning.
Her er et kort udpluk af beretningen der blev fremlagt af formand Hans Hovgaard.
Udspringspontonen er blevet brugt rigtig flittig i løbet af sommeren, jeg talte en dag
mellem15 og 20 personer derude, så vi kan vist godt sige at der er en rigtig god ting vi har
derude, og som jeg har registreret så er det lige den aldersklasse vi tilsigtede i sin tid, som
bruger den.
Igen i år har Ole Olesen hjulpet os med at tage pontonen ind. Ole har en gummiged med lange
flæner, som kan bære pontonen, så det er en stor hjælp, en stor tak til Ole og de andre
hjælpere.
Sidste år have en af kæderne til pontonen revet sig løs, men det har vi fået ordnet med hjælp af
Søren Bidstrup som er fritidsdykker, også en stor tak til Søren.
Vi har fået bevilget kr. 95.000,- af Landsbyudvalget til finansiering af de forskellige tiltag som vi
har kørende, så derfor har vi lavet en aftale med Pro-vins ApS i Rødding som konsulenter for os.
Der er lavet en ansøgning til Skive Kommune om en lokalplan, dette laver vi sammen med Ålbæk
Anker & Landingsplads, og som, hvis den går igennem så gerne skulle gøre nogle af de ting vi
arbejder med lidt nemmere.
Jeg har erfaret, at Skive Kommune ikke vil opsætte badebroen under Ålbækparken mere – de
mener at den er for dårlig – det syntes jeg er lidt uheldig, men jeg ved at Ålbækparkens
Grundejerforening er i dialog med Kommunen.
Kasserer i Ålbækparkens Grundejerforening Bjarne Pedersen kommenterede formandens
beretning, og kunne fortælle at der kommer en badebro i år – og også i årene fremover – som det
er aftalt med Skive Kommune.
3. Fremlæggelse af regnskab.
Det reviderede regnskab blev fremlagt (omdelt) af Ejvind Sørensen. Regnskabet der viste et
overskud på kr. 1.909,71 blev godkendt.
Der blev spurgt ind til – hvordan med værdien af vore anlægsaktiver (som er optaget til
kostpriser). Vi har vurderet at det hidtil ikke har givet mening at nedskrive, idet der er foretaget
flere forbedringer, som er bogført over driften, men fremadrettet skal vi vurdere en nedskrivning
af aktiverne.
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4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
5. Valg til/af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
Birthe Svenningsen, Claus Hansen og Hans Hovgaard blev genvalgt til bestyrelsen.
Svenning Svenningsen og Niels Brøndum blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Der blev ikke valgt nogen revisorsuppleant.
6. Fastsættelse af årskontingent.
Kontingentet fastholdes til kr. 100,00 pr husstand.
7. Eventuelt.
Ejvind orienterede om, at vi ikke har fået færdiggjort vores ”datapolitik” men den har faktisk
ligget klar et stykke tid, så nu kræver den blot en finpudsning på næste bestyrelsesmøde, så kan
den findes på hjemmesiden.
Ref.: Ejvind Sørensen (2019-06-20)

