
Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

Bestyrelsesmøde den 8. oktober 2020 kl. 8:30 på Limfjords Camping. 

Deltagere: Hans Hovgaard, Karsten Sørensen, Birthe Svenningsen, Claus Hansen og Ejvind 
Sørensen. 

Referat fra mødet: 

1. Referat fra 22. januar 2020 / siden sidst.

Siden sidst har vi som bekendt fået en Corona pandemi, der bl.a. har medført at vores 
planlagte bestyrelsesmøde i marts blev af lyst – ligesom den planlagte generalforsamling i 
april måtte aflyses. 

Vi har i øvrigt oplevet en velbesøgt periode som ”i gamle dage” ved Ålbæk Strand, kulminerende i 
weekenden i uge 32. 

2. Opfølgning / status på projektet:

a. Lokalplan for Ålbæk Strandpark (Skive Kommune)

Skive kommune har besluttet at der ikke skal udarbejdes lokalplan for Ålbæk Strand, begrundende 
i, at der så skal laves lokalplaner over alle andre mindre projekter i kommunen. Vi skal i stedet 
søge Kystdirektorat om at få vores gamle ansøgning genoptaget. 

  b. §3 – områder (Naturbeskyttelse / Skive Kommune). 

Som tidligere nævnt blev det ”opdaget” at vore aktiviteter primært ligger i §3 – Områder, vi har 
derfor i februar haft besøg på stranden af en medarbejder fra Skive Kommune (vand og natur). 

c. Revideret oplæg fra Pro-vins.

I fortsættelse af turen på Ålbæk Strand er der udarbejdet et opdateret oversigtskort, godkendt af 
Skive Kommune, som vi har fået tilsendt, og som vi har videresendt til Kystdirektoratet. 

e. Kystdirektoratet.

Efter at have sendt opdateringen til Kystdirektoratet fulgte Ejvind op på denne, og her kunne 
Kystdirektoratet så orientere om at sagen skal behandles efter en bestemt § og stk. i Naturbeskyt-
telsesloven, og så skal der være en lokalplan – efterfølgende har Skive Kommune været i kontakt 
med Kystdirektoratet – og det er ikke nødvendig med en lokalplan. 

Så nu venter vi bare på afgørelsen fra Kystdirektoratet. 

Debatten i forbindelse med ovennævnte var meget omfattende, med det her er essensen. 

3. Generalforsamling 2020.

Vi har besluttet, helt at aflyse generalforsamlingen i 2020, vi mener ikke at det er relevant at 
afholde generalforsamlingen om vinteren, hvor der næsten ingen beboere er i sommerhusene. 

For nærværende er ”næste” generalforsamling planlagt til fredag den 23. april 2021 kl. 19:00 på 
Limfjords Camping. 

På denne generalforsamling vil regnskaberne for både 2019 og 2020 blive fremlagt. 

Det er aftalt at Ejvind sender en kortfattet orientering til vore medlemmer (e-mail liste). 
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4. Regnskab for 2019. 

Kladden er færdig, og vi har besluttet at ændre lidt i opstillingen, således at vi ikke op- og 
nedskriver, men derimod viser hvordan vi bruger midlerne. 
 
5. Ponton – fastgørelse til ”havbund”. 

Desværre kom pontonen aldrig ud i år - den ville givetvis have været benyttet flittigt i uge 32 – 
hvor vi havde en ”fyldt strand”. 

Som bekendt rev pontonen sig løs sidste efterår, og drev ind ”på plads”, og i forbindelse med 
udsætningen i år viste det sig at være umuligt at finde / grave fastgørelserne i fjordbunden fri. Det 
er derfor nødvendigt at der etableres nye (tilpassede) fortøjningsmuligheder i fjordbunden – og vi 
mener at vide hvordan det kan gøres, og der er allerede købt nye kæder (rustfrit syrefast stål). 
 
6. Eventuelt. 

Der er ikke noget til referatet her. 
 
 
 
Ejvind Sørensen 2020-11-11 
 


