
Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

Bestyrelsesmøde den 3. maj 2018 kl. 9:00 på Limfjords Camping. 

Deltagere: Birthe Svenningsen, Claus Hansen (indkaldt suppleant), Hans Hovgaard, 

Karsten Sørensen og Ejvind Sørensen.

Referat fra mødet: 

1. Referat fra 10. januar 2018 / siden sidst.

Referatet blev gennemgået og taget til efterretning. 

Bestyrelserne fra Ålbæk Anker og Landingsplads og Ålbæk Strandparks Venner har holdt et fælles 
møde den 28. februar (på Limfjords Camping). I mødet deltog desuden Henrik Willadsen fra Pro-
vins ApS, og man besluttede at der skal laves en fælles henvendelse til Skive Kommune hvori man 
anmoder om et møde, hvor man kan drøfte mulighederne for en lokalplan for området. 

2. Konstituering af bestyrelse.

Formand: Vakant (Hans Hovgaard) 
Næstformand: Vakant 
Kasserer/sekretær: Ejvind Sørensen 
Bestyrelsesmedlemmer: Birthe Svenningsen, Claus Hansen og Karsten Sørensen 

3. Opfølgning / status på ansøgninger.

a. Kystdirektoratet.

Ansøgningen er stillet i bero – efter opfordring fra Henrik Willadsen. 

b. Fundraisingpuljen (Skive Kommune).

Vi var gået i gang med at søge midler i puljen til både udarbejdelse af projektmateriale og senere 
fundraising for midler til at gennemføre selve projektet. 

Her løb vi så ind i en udfordring – for at søge i denne pulje, skal der foreligge 2 ”konsulent” tilbud, 
og det har pt. ikke været muligt for os at fremskaffe mere end et tilbud, så vi venter lige og ser 
hvad der sker vedrørende den påtænkte lokalplan. 

c. Lokalplan for Ålbæk Strandpark (Skive Kommune)

I fortsættelse af fællesmødet er der udarbejdet et Plangrundlag til Skive Kommune, og denne er 
sendt pr. e-mail den 17. maj, og modtagelsen er bekræftet den 18. maj af Skive Kommune. 

Så vi afventer et oplæg fra Skive Kommune med forslag til dato og tidspunkt. 

4. Foreningsaktiviteter i Lihme Sogn.

Der findes som bekendt ”rigtig mange” små foreninger i Lihme Sogn, og vi vil gerne kende mere 
til disse. Det blev besluttet at Ejvind fremskaffer en liste over foreningerne. 

5. Orientering af vore medlemmer.

Vi orienter ikke udover mødereferaterne, medmindre der er noget helt specielt at orientere om. 



Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

6. Strandrensning – Rute 04. 

Vi har ligesom i 2016 fået en rute med strandrensning, og det blev besluttet at foreningen giver en 
øl/vand og en hotdog på Limfjords Camping, når vi den 26. maj ”har samlet op”.  
 
7. Eventuelt. 

Der blev talt om Blå flag, som måske/måske ikke er ansøgt i år. Det undersøger Claus. 

Med henblik på vore mange udfordringer mv. er det aftalt at vi holder et bestyrelsesmøde inden 
sommerferien, nemlig den 21. juni 2018 kl. 8:30 på Limfjords Camping. 
 
 
 
Ejvind Sørensen 2018-05-28 
 


