Bestyrelses møde i Ålbæk strandparks venner tirsdag d. 10. mar. 2015. kl. 9. på Limfjords camping.
Deltagere:
Karsten Sørensen, Hans Hovgaard, Asger Rasmussen, Jesper Dahl, Søren Vang.

Referat:


Snakket med Skive kommune, Ivan Thorgaard omkring toilet bygning, der er ikke penge til renovering af
toilet bygning i år, men kan komme på budgettet næste år, vi skal lave en skitse over hvordan den eventuel
kan komme til at se ud.
 Asger har snakket med Anders Jørgensen fra Bascon, der brugte vores projekt ” stedet tæller” som forgangs
projekt, Asger vil snakke med ham om han har idéer hvordan vi kommer videre.
 Måske prøve at slå os op på noget Kite surfing, hvis vi kan få plads for muslinge fiskeriet.
 Finde nogen aktiviteter og muligheder, andre områder ikke har.
 Skilte til opsætning omkring fakta ved brug af ponton.
 Per Ramsdahl vil sponsorere udsætning af pontonen, med hans Manitou.
 Lave et arrangement ved udsætning, med nogle tiltag som kunne få folk på stranden.
 Generalforsamling onsdag d. 15. april kl. 19. på Limfjords camping, Asger finder ud af omkring noget spisning
og kaffe. Jesper sender indkaldelse, på Lihme bladet, Lihme info på facebook, Lihme mail og medlems mails.
 Søren har tegninger over toilet bygning fra Gyldendal, som vi vil sende ind til kommune, som ny toilet
bygning. Der høres også med lys på parkerings plads. Søren tager det ud til Ivan Thorgaard.
 Udsætning af pontonen forsøgt lør/søn d. 9/10. maj kl. 11, måske med grill og ting. Alle skal prøve at finde
ud af nogle aktiviteter, som kan bruges på dagen som tiltrækning.
 Trappe op af skrænten, måske med sidde eller bål plads midt på, Brian Pedersen og Kurt Jacobsen høres, det
gør Asger, Hans Hovgaard laver en tegninger.
 Sikkerheds punkt på vej ud til ponton diskuteres, stemningen er ikke for et punkt, da det kan være falsk
sikkerhed.
 Allflex skal montere de sidste øjne til stropper, Hans rykker for det færdig gjort, gelænder er lavet og
monteret, efter den blev skæv ved optagning.
 Søren spørger Per omkring udsætnings dato og han har stropper.

