Bestyrelses møde i Ålbæk strandparks venner mandag d. 1. sep. 2014. kl. 9. på Limfjords camping.
Deltagere:
Karsten Sørensen, Hans Hovgaard, Asger Rasmussen, Jesper Dahl
Fraværende:
Søren Vang.
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Forenings opstart lidt besværligt, da vi manglede de rigtige papirer fra offentlige instanser, Se. Nr. og Nem
id/e-boks, Asger endeligt fået adgang til konto, mangler en kolonne bog til afstemning, Asger får fat i en.
Nogen mangler at indbetale til projektet, som har givet tilsagn inden start.
Forsikring forskellige ad spurgt, Alm. Brand givet et tilbud på 3187 kr. om året, Karsten forsøger kontakte
forsikringsselskabet Pantanius om en forsikringspris.
Hans spørger Allflex om råd om forsikring.
Udsætning senest 1. juni, så skal ud i løbet af maj.
Optagning af ponton senest 1. okt. Hvordan det passer med vejrudsigt, det skal være stille vejr.
Rednings krans blæst væk og ikke fundet, Allflex spørges, ellers spørges tryg fonden.
Måske en rutsjebane til mindre børn, inde ved badebroen, findes ud af senere.
Vi skal overveje en pitstop på vej derud, måske er det falsk sikkerhed, overvejes igen senere.
Vanddybde måles med båd, så vi kan se om pontonen muligvis kan flyttes til optimal sted, angående position
til strand og badebroer.
Skive kommunes skilte afdeling spørges om opsætning af skilt, med oplysning omkring adgangs regler og
egen risiko, Asger prøver at spørge.
Allflex hjælper med optagning af ponton, Hans spørger hvornår der tid til det fra deres side.
Der skal findes ud af om der skal beachflag på pontonen, så den nemmere kan ses, det kan være: Frisko,
Hancock, Spar Nord, Den jyske sparrekasse, andre lokale kan overvejes.
Vi skal udsende ny kontingent, på mail til fastholdes af nuværende medlemmer, undersøges igen om vi skal
have medlemskort?
Formulering af målsætning for vores forening om fremtiden, tænkes over til næste møde, hvor den skal
nedskrives.
Tænke over hvad der skal være af nye tiltag.
Ved betaling af regninger over 2000 kr., skal formand eller anden medlem attesteres sammen med kasseren.
Næste møde, mandag d. 8. december kl. 9 på Limfjords Camping.

