Ålbæk Strandparks Venner
______________________________
Bestyrelsesmøde den 23. november 2017 kl. 9:00 på Væselvej 134, 7800 Skive (hos Ejvind).
Deltagere: Hans Hovgaard, Asger Rasmussen, Birthe Svenningsen, Karsten Sørensen og Ejvind
Sørensen.
Referat fra mødet:
1. Opsamling på året 2017.
Referatet fra mødet den 3. maj blev gennemgået og taget til efterretning – derudover henvises til
nedennævnte.
2. Status på ansøgning til Kystdirektoratet.
Onsdag den 3. august kontaktede Ejvind Kystdirektoratet (Rikke Viborg) og fik oplyst at vores sag
har fået nr. 17/00298 og er indkommet den 23. januar, men at der endnu ikke er en sagsbehandler.
Henrik Willadsen er efterfølgende blevet kontaktet af Kystdirektoratet, der kunne meddele at man
ikke umiddelbart kunne tiltræde vores ansøgning om en trappe på skråningen op til
campingpladsen, og de 2 omklædningsskærme ved stranden.
I bestyrelsen har vi besluttet at den ”manglende tiltrædelse” til vore ansøgning skal undersøges
nærmere, og så må vi arbejde videre derfra.
3. Næste opgave for Ålbæk Strandpark.
Vi talte om det materiale der blev lavet i forbindelse med Projekt Stedet Tæller, og ideerne der.
Det blev besluttet at Ejvind laver en sammenstilling af de i alt 3 dele oplæggene består af – disse er
fra december 2012 og februar 2013 og findes nu alle som PDF-filer.
4. Orientering af vore medlemmer.
Der har været tale om, at vi måske burde sende (pr. E-mail) en orientering til vores medlemmer,
men vi besluttede at der ikke er nok at orientere om pt.
5. Generalforsamling 2018.
Generalforsamlingen i 2018 afholdes fredag den 20. april kl. 19:00 på Limfjords Camping.
6. Eventuelt.
Af hensyn til styringen af foreningens kontantbeholdning har det været nødvendigt indføre en
kassebog med tilhørende pengekasse. Pengekassen indeholder pt. kr. 108,50 (kontrolleret).
Fremover vil det være således at når kassebeholdningen overstiger kr. 800,00 indsættes der kr.
500,00 på vores konto i Spar Nord Bank.
Næste bestyrelsesmøde blev noteret til afholdelse den 10. januar kl. 9:00 på Limfjords Camping.

Ejvind Sørensen 2017-11-30.

