
Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

 
Bestyrelsesmøde den 3. maj 2017 kl. 9:00 på Limfjords Camping. 
 
Deltagere: Hans Hovgaard, Karsten Sørensen, Birthe Svenningsen, Asger Rasmussen og Ejvind 
Sørensen. 
 
Referat fra mødet: 
 
1.Referat fra 25. januar 2017 / siden sidst. 
Referatet blev gennemgået og taget til efterretning – inklusiv efterskrift om bevillingen på kr. 225.000,-  
 
2. Konstituering af bestyrelse. 

Formand: Hans Hovgaard 

Næstformand: Asger Rasmussen 

Kasserer/sekretær: Ejvind Sørensen. 

Bestyrelsesmedlem: Birthe Svenningsen. 

Bestyrelsesmedlem: Karsten Sørensen. 

 
3. Opfølgning / status på ansøgninger (incl. toiletbygning). 

Toiletbygning er ifølge Asger bestilt og forventes leveret i løbet af august måned (2017). 
 
4. Hvordan kan vi bedre ”sælge” projekt Ålbæk Strandpark. 

Asger havde de oversigt- / projekttegninger som vi så i september fremme, og det blev aftalt at 
Ejvind tager kontakt til SET alternativt Skive Kommune for at fremskaffe disse i en PDF version, 
så kan vi se om det er noget der kan hjælpe os fremadrettet. 

Hans havde udarbejdet et forslag til en ”Flyer” om vore aktiviteter, til omdeling i Ålbækparken 
(Grundejerforeningen). Det blev bestemt at Birthe deler ud på Albæk Strandvej + Vadumvej 1 (A-
E) samt i Ålbækparken 1 til 56, og at Ejvind deler ud i Ålbækparken 60 til 159. 
 
5. Kort gennemgang af hjemmeside www.ålbækstrandpark.dk  

Vi gennemgik siden som vi mener virker efter hensigten pt. 

Vi havde særlig fokus på vores nye menupunkt, nemlig Aktuelt som skal være et oplysningssted 
for aktiviteter og anden information med relation til Ålbæk Strand. Vi håber dermed at få bedre 
placeringer i søgemaskinerne (eksempelvis Google).  
 
6. Medlemslister (i foreningen). 

I forbindelse med generalforsamlingen havde vi sendt en E-mail til alle på E-maillisten, og vi har 
bestemt at vi også fremover sender til ”alle” dvs. både nuværende og tidligere medlemmer. 
 
7. Eventuelt. 

Vi talte lidt om en ny badebro på den nordlige strand, og om der eventuelt kan aftales noget med 
Skive Kommune som jo ejer den nuværende bro, og hvor Ålbækparkens Grundejerforening betaler 
for opsætning og nedtagning. Der vil blive arbejdet videre på et eller flere løsningsforslag.  
 
 
Ejvind Sørensen 2017-05-16 

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

