Ålbæk Strandparks Venner
______________________________
Bestyrelsesmøde den 9. oktober 2019 kl. 8:30 på Limfjords Camping.
Deltagere: Hans Hovgaard, Karsten Sørensen, Claus Hansen og Ejvind Sørensen

Referat fra mødet:
1. Referat fra 15. maj 2019 / siden sidst.
Referatet blev gennemgået og taget til efterretning. Siden sidst har der været strandrensning, og
der er kommet kr. 1.768,00 fra Skive Kommune. Vi siger mange tak til ”hjælperne”.
2. Status på ansøgninger (Lokalplan og fundraising).
Det går faktisk rigtig godt med lokalplanen, og vi gode forhåbninger om en snarlig løsning.
Vi har haft besøg på stranden af den nye Teamleder i Teknik, Miljø & Udvikling - Plan (Britta
Bjerregaard), og hun var meget positiv i vurderingen af både strand og projekt, så nu er vi kommet
”øverst i bunken” af ansøgninger om en lokalplan.
Ovennævnte møde var arrangeret af Pro-vins (Sille Lindet), og vi (Karsten og jeg) deltog sammen
med Mogens og Emil fra Ålbæk Anker og Landingsplads, og med 3 deltage fra Skive Kommune
var det en pæn lille gruppe der var på strandvandring, men det var et godt resultat.
Det blev aftalt at vi klargør projektmateriale og starter fundraising sideordnet med at lokalplanen
færdiggøres/ vedtages.
3. Samarbejde med Ålbæk Anker og Landingsplads.
Vi har som bekendt arbejdet sammen med Ålbæk Anker og Landingsplads om ansøgningen
vedrørende en lokalplan for området, men det er nu bestemt, at vi fremadrettet arbejder som
2 selvstændige foreninger – med hver sine projekter.
Ovennævnte er efter ønske fra Ålbæk Anker og Landingsplads – det er ikke vores ønske.
4. Ponton – udfordringer.
Som det måske er nogen bekendt, så kom udspringspontonen selv ind i år. Begge kæder var gået i
stykker, måske fordi de ikke kunne tåle at ligge i saltvand – så vi har en opgave med at finde en
mere ”langvarig” løsning inden næste sommer, og det klarer vi.
Vi må så sige, at vi var heldige med at den drev ind næsten til det sted hvor vi sætter den ud
5. Eventuelt.
Bestyrelseslisten blev opdateret.

Ejvind Sørensen 2019-10-28.

