
Ålbæk Strandparks Venner 
________________________________________________________ 

 
 

Bestyrelsesmøde den 12. september 2016 kl. 9:00 på Limfjords Camping. 

Deltagere: Hans Hovgaard, Asger Rasmussen, Ejvind Sørensen. 

Fraværende: Karsten Sørensen (afbud), Sørens Vang (uden afbud). 
 
 
Referat fra mødet: 
 
1.  Referat fra 20. juli 2016 / siden sidst. 

 Referatet blev gennemgået og taget til efterretning.  

På forespørgsel fra Ejvind blev ansøgningen til ”Stedet tæller” diskuteret, bl.a. med henblik på om der er 
penge tilbage fra ”projektpuljen” (2 x 125.000 kr.). Det mente Asger og Hans ikke der er, men vi følger 
det lige op. I bilagsmaterialet findes der et antal projekt tegninger i A3 format, Asger forsøger at finde / 
få oversigtstegningen som PDF i A4 format. 

 
2.  Gennemgang af aktiviteter. 
 
 a. Renovering af toiletbygning. 

Vi forventer at have noget meget konkret efter et møde med Skive kommune, men fremover vil det 
primært være en sag mellem Skive kommune og Limfjords Camping. 

 
 Trappe på skrænten. 

Som nævnt i referatet fra 20. juli, så er vi klar til ansøgning, men vi forsøger lige at fremskaffe en bedre 
– mere uddybende – tegning. 

 
    c. Omklædningshuse ud for de 2 badebroer. 

Her har vi to tilbud der er næsten enslydende, og vi har også en skitse som vi mener er egnet som bilag 
til en ansøgning. Ligeledes forefindes der et alternativ løsning, så det hele er klar. 

 
    d. Motionsredskaber udendørs, også kaldet ”Voksenlegeplads”. 

Der ligger et forslag til redskaber og tilhørende priser. Hans forsøger at få nogle PDF filer af de tilbudte 
redskaber hurtigst muligt. 

 
3.  Fuldmagter til konto i Spar Nord. 

Ejvind havde modtaget fuldmagter til kontoen, disse blev underskrevet af de tilstedeværende. Vores 
konto ændres til en såkaldt Netbankkonto (selvbetjening) som koster kr. 100,00 pr år mod kr. 800,00 
som den nuværende ville koste.  

 
4.  Gennemgang af hjemmeside www.ålbækstrandpark.dk  

Vi har flere punkter der skal gøres bedre, men foreløbigt er det aftalt at Ejvind får opdateret siden, og at 
”bliv medlem” udbygges med vores kontonummer i Spar Nord, ligesom det stadig gælder at man kan 
melde sig ind i receptionen på Limfjords Camping, og at vi så på næste møde gennemgår hele siden. 

  
5.  Medlemslister (i foreningen). 

Vi har pt. 20 betalende medlemmer, og vi diskuterede hvad vi kan gøre for at få flere medlemmer, 
herunder flere forskellige muligheder (flyers, breve etc.) der kan arbejdes videre med, men vi blev enige 
om at vi lige afventer indtil vi har fået vore ansøgninger er afsendt.   

 
6.  Eventuelt. 

http://www.%C3%A5lb%C3%A6kstrandpark.dk/


 Vi har repeteret to gamle referater.  

 I referat af 16. juni 20114 står følgende: Kontoen skal have 2 der får tilladelse til hævning. 

I referat af 1. sep. 2014 står følgende: Ved betaling af regninger over 2000 kr., skal formand eller anden 
medlem attestere sammen med kassereren. 

  Så har vi nemlig vore rutiner på plads fremadrettet. 
 
 
Ref. Ejvind Sørensen (2016-09-14). 
 
 


