
Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

 
Bestyrelsesmøde den 19. maj 2021 kl. 8:30 på Limfjords Camping. 
 
 
Referat fra mødet: 
 
1. Referat fra 3. december 2020 / siden sidst. 

Referatet blev gennemgået og kommenteret. Særlig punkt 2, som vi også kommer til senere – 
derefter blev referatet godkendt. 
 
2. Status på Ålbæk Strandpark. 

Vi har pga. Covid-19 ikke afholdt det aftalte møde med Sille Lindet (Hans + Ejvind), men derimod 
været i telefonisk kontakt med hende, hvor vi fik hendes oplæg til en inddeling af projektet i 
etaper, og hvordan vi eventuelt kan ”forhandle” med Kystdirektoratet, og det kan nemt indebære at 
vi må opgive bålhytten 

Med baggrund i ovennævnte havde vi i bestyrelsen en større debat om, hvordan vi skal prioritere 
de enkelte ønsker. 

Det blev besluttet, at første prioritet er trappen, og dernæst de 2 skærme, så må resten komme 
senere. Dog er bålhytten udsat på ubestemt tid. 

Som en fortsættelse af ovennævnte, besluttede vi, at ændre ”materialet” som trappen skal laves af 
fra at være en trætrappe til at blive lavet af granit, og vi vil forsøge at få tilladelse til at forsyne 
trappen med et gelænder der er magen til gelænderet på badebroerne – så passer tingene sammen. 

Vi skal således have et nyt forslag til en trappe i granit, og det blev aftalt at Hans har stafetten der. 

Der skal også udarbejdes en ny tegning af skærmene – en mere ”målfast” tegning. 
 
3. Generalforsamlinger (2020 + 2021). 

Vi havde på bestyrelsesmødet i oktober bestemt, at der skulle afholdes generalforsamling den 23. 
april 2021, men der var jo stadig restriktioner grundet Covid-19, så vi vil i stedet forsøge at 
gennemføre en generalforsamling i slutningen af august måned – nærmere herom senere. 
 
4. Regnskaber (2019 + 2020). 

Regnskaberne for de to år er renskrevet, og blev udlevet til bestyrelsen – til orientering, selvom de 
endnu ikke er revideret. 
 
5. Medlemskaber – betalinger. 

Grundet den særlige situation med Covid-19, besluttede bestyrelsen, at der ikke opkræves 
kontingent for 2021 – det vil således være sådan, at de medlemmer der har betalt kontingent for 
2020 er ”godkendt” til at komme til generalforsamlingen i 2021. Vi modtager naturligvis gene en 
gave på kr. 100,00 til vores ”lidt slunkne kasse”. 

Vi har besluttet at skiftet bank, nemlig til Lunar Bank A/S, der er en ren internetbank, og derfor 
ikke opkræver gebyrer for at have en konto. Kontoen i Lunar Bank A/S er oprettet i kassererens 
navn, på Ejvinds private adresse – bestyrelsen har aftalt særlige regler for dette – disse regler vil 
blive nærmere gennemgået på generalforsamlingen. 
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6. Eventuelt. 

Strandrensning – vi havde igen i år rute 4 (Ålbæk Strand til Vadum Strand), og vi takker alle der 
deltog, og så tjente vi også lidt til vores ”lidt slunkne kasse”. 
 
 
Ejvind Sørensen 2021-06-22. 
 


