Ålbæk Strandparks Venner
_____________________________________________

Bestyrelsesmøde den 25. januar 2017 kl. 10:00 på Væselvej 134, 7800 Skive.
Deltagere: Hans Hovgaard, Karsten Sørensen, Asger Rasmussen, Ejvind Sørensen samt Konsulent
Henrik Willadsen (pkt. 1, 2 og 3)
Fraværende: Søren Vang.

Referat for mødet:
1. Status på ansøgning til Kystdirektoratet.
Skive Kommune er blevet hørt, og har tiltrådt forslagene, med en enkelt undtagelse – og det
løser vi sammen med kommunen.
Efterfølgende har Henrik Willadsen indsendt ansøgningen til Kystdirektoratet, og nu afventer vi
så svaret derfra (med tålmodighed).
2. Status på ansøgninger til fonde mv.
Ansøgning på det vi har planlagt i denne omgang løber op i kr. 548.575 og Henrik har søgt om
det fulde beløb hos Landsbyudvalget, og vi ved at der er bevilget kr. 225.000, men ifølge et af
vore lokalblade, så er hele beløbet blevet bevilget. Henrik undersøger om dette er korrekt.
3. Generelt om ansøgninger og projekter i området.
Andre projekter er eksempelvis området ved den nye toiletbygning som Skive Kommune
bygger i stedet for den nuværende og det ”fællesareal” mellem Ålbæk Strandvej og Limfjords
Camping og flere andre tiltag i dette.
Det blev aftalt at man vil søge LAG midler (Lokale Aktionsgrupper) til finansieringen, og at
Asger og Henrik arbejder sammen om dette projekt, så kan vi andre i bestyrelsen holde fuld
fokus på de mange ting, der skal laves langs med stranden.
4. Regnskab for 2016.
Det foreløbige regnskab, visende et lille plus, blev fremlagt og kommenteret, og det blev
besluttet at vi udover indtægter og udgifter, fremover også har en statuspost (aktiver), så kan det
ses hvordan bevillingerne er anvendt.
5. Generalforsamling 2017.
Generalforsamlingen skal afholdes i april måned (ifølge vedtægterne), og det blev besluttet at
det skal være den 21. april – og sædvanen tro, skal det afholdes på Limfjords Camping kl.
19:00.
På generalforsamlingen vil bestyrelsen foreslå Jesper Dahl som dirigent, og Jesper har ”tiltrådt”
forslaget.
6. Gennemgang af hjemmeside.
I sensommeren blev der foretaget nogle få opdateringer, og vi er pt. tilfredse med den
nuværende side, men der vil dog snarest blive komme et punkt der hedder Regnskaber
(Generalforsamlinger)

7. Eventuelt.
Vi har aftalt, at Pontonen skal ud senest 1. maj, og tages ind senest 15. september – dog med
hensyntagen til vejrforholdene.
Et andet punkt var et problemet med at kæderne der fastholder pontonen i fjorden er ”tilgroede”
af snegle, hvilket gør kæderne meget tunge. Vi forsøger om vi kan finde en god løsning på dette
problem.

Ref. Ejvind Sørensen 2017-02-18.

Efterskrift!
Henrik Willadsen har undersøgt størrelsen på bevillingen, og det var kun kr. 225.000 så vi må
fortsætte med at søge diverse fonde.

