
Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

 
Bestyrelsesmøde den 6. februar 2019 kl. 8:30 på Limfjords Camping. 
 
Deltagere: Hans Hovgaard, Karsten Sørensen, Birthe Svenningsen, Claus Hansen og Ejvind 
Sørensen. 
 
 
Referat fra mødet: 
 
1. Referat fra 28. november 2018 / siden sidst. 

Referatet blev gennemgået uden yderligere kommentarer. 

Hans Hovgaard orienterede om flere kontakter med Skive Kommune omkring de 2 badebroer ved 
Ålbæk Strand, og det ser ud til at der er en opdatering på vej – men det ved vi først senere på året. 
 
2. Status på lokalplan mv. for Ålbæk Strandpark. 

Som nævnt i seneste referat har vi fået bevilget kr. 95.000,00 af Skive Kommune til udarbejdelse 
af materiale vedrørende en kommende lokalplan for Ålbæk Strandpark, og til at søge om midler til 
finansiering af hele projektet. 

Vi har haft et møde med Pro-vins ApS i Rødding, og aftalt at de er konsulenter for os i forbindelse 
med ansøgningen om en lokalplan, og at de senere også hjælper os med at søge midler hos diverse 
fonde. Vi gennemgik kontraktoplægget fra Pro-vins ApS, hvor vi ønsker et par smårettelser, og så 
er den klar til underskrift 

 
3. Cykelsti mellem Lihme og Ålbæk strand. 

Der har været kontakt til Lihme Borgerforening (Claus Mikkelen), og det er Lihme Borgerforening 
der er officiel ansøger til Skive Kommune. Og hvor Ålbækparkens Grundejerforening og 
Limfjords Camping er ”medansøgere”. 
 
Aktuelt ved man i borgerforeningen, at projektet nu er med på Skive Kommunes ”Cyklistplan” 
men der kan godt være lange udsigter for dette, og tilsvarende projekter. 
 
4. Generalforsamling 2019. 

Forslaget til indkaldelsen blev fremlagt og godkendt, dog med det forhold, at datoen ændres fra 12. 
april til 26. april 2019, stadig kl. 19:00 og på Limfjords Camping. 
 
5. Regnskab for 2018. 

Oplæg til regnskabet - der udviser et beskedent overskud – blev fremlagt, og det er nu klar til at 
blive revideret. 
 
6. Eventuelt. 

I referatet fra 21. juni 2018 nævnte vi, at vi ville lave en liste over foreninger i Lihme Sogn, der 
arbejder for ”udvikling og forskønnelse”. Denne liste ser således ud (alfabetisk): 



Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

 
Gyldendal Beboer- og Støtteforening 
Landsbyen Lihmes Støtteforening 
Lihme borgerforening 
Ålbæk Anker- og Landingsplads 
Ålbæk Strandparks Venner 
 
Efterskrift: 
Kontrakten med Pro-vins ApS er nu underskrevet, og de er gået i gang med projektet. 
 
 
Ejvind Sørensen 2019-03-07 
 


