
Bestyrelses møde i Ålbæk strandparks venner mandag d. 16. juni 2014. kl. 9. på Limfjords camping. 

Deltagere: 

Karsten Sørensen, Søren Vang, Hans Hovgaard, Asger Rasmussen, Birthe Svenningsen, Jesper Dahl 

Formand: 

Karsten Sørensen 2 år. 

Næst formand/kasser: 

Asger Rasmussen 1 år. 

Sekretær: 

Jesper Dahl 2 år. 

Bestyrelse medlemmer: 

Søren Vang 1 år. 

Hans Hovgaard 1 år. 

Ponton er bestilt så den skal være klar til opsætning, i første uge af juli. 

Længde 6 x 2,4 m. med stikker 15 cm op over vand, med gribetov rundt om, 2 stiger, gelænder i midten og begge 

ender, så man ikke kan springe ned i kæder der holder ponton, kost, rednings krans, sikkerheds skilte påsat, vippe 

påsat ponton. 

Camping plads har måske en rutsjebane der kan påsættes ponton, til efteråret når den kommer op, vi laver selv div. 

Beslag og rør og får måske Asger Frederiksen i Lihme. 

Den jyske sparekasse har ikke givet noget beløb, selvom der er rettet henvendelse til dem, via Søren Vang. 

Et link på Lihme landsby, Lihme mail service, en hjemmeside (Lone Bøhrmark spørges) facebook side laves og 

opdateres af Jesper Dahl. 

Kontoen skal have 2 der får tilladelse til hævning, det bliver Asger Rasmussen og Karsten Sørensen. 

Hvem skal rense stranden for tang, drivtømmer og div. Ting som ikke høre til på stranden? 

 Kommunen, eller skal vi selv sørge for rensning, eller finde andre til at gøre det. 

Tang kan måske samles og køres i skrænten henne ved fiskehuse og dækkes med sand. 

Lone Bøhrmark spørges om hun vil lave en flyer med tilmelding til foreningen og en lille tekst om hvad foreningen 

skal lave, samt plads til navn, adresse, mobil og mail adresse.   

Der blev tegnet 13 medlemmer til foreningen til Byfesten i Lihme, der var en god stemning omkring projektet. 

Hans Hovgaard sender mail når pontonens leverings dato kendes. 

Næste møde fredag d. 29. august kl. 9. på Limfjords camping. 


