Ålbæk Strandparks Venner
______________________________
Bestyrelsesmøde den 27. oktober 2021 kl. 8:30 på Limfjords Camping.
Deltagere: Hans Hovgaard, Karsten Sørensen, Claus Hansen og Ejvind Sørensen.

Referat fra mødet:
1. Referat fra 19. maj 2021 / siden sidst.
Referatet blev gennemgået og taget til efterretning.
Siden sidst har vi så fået afholdt generalforsamling (for 2019 og 2020), referatet blev gennemgået /
kommenteret, og er nu klar til ”offentliggørelse” på vores webside.
2. Konstituering af bestyrelse.
Bestyrelsen konstituerede sig således:
Formand: Hans Hovgaard.
Næstformand: Karsten Sørensen.
Kasserer/sekretær: Ejvind Sørensen.
Bestyrelsesmedlem: Birthe Svenningsen.
Bestyrelsesmedlem: Claus Hansen.
3. Status på Ålbæk Strandpark.
Som det blev nævnt på generalforsamlingen, så har vi fået afslag på vores ansøgning om
dispensation (fra naturbeskyttelseslovens §65) hos Kystdirektoratet.
Det blev derfor besluttet, at vi ”opdaterer” tegningen på omklædningsskærmene – skal være mere
mål fast – og finder et billede (på nettet), der kan klargøre hvordan trappen kan falde naturlig ind i
skrænten, og så opgiver vi bålhytten i denne omgang.
Efterfølgende vil vi så tage kontakt til Skive Kommune (Krista Kathrine Bernth), og få en dialog,
og nogle gode råd, om hvordan vi kan komme videre.
4. Status på Ponton.
Vores Ponton driller lidt i øjeblikket, men den har da været ude på fjorden i år.
Pontonen har kun været fortøjet til den ene af de to nye betonklodser på fjordbunden, idet den
anden faldt i vandet på vej ud, og desværre således at kæden ligger delvis under betonklodsen, og
samtidig mangler den ene stige, så der må en dykker ud igen, det arbejder vi så på.
5. Lunar Bank (oversigt).
Vi har pt. kr. 7.119,56 stående, og så får vi en lille rente, i stedet for at betale ”indlånsrenter”.
Det skal samtidig bemærkes, at der er kommet 3 indbetalinger a 100,00 kr.
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6. Foreningens fremtid.
Som det ses, så har vi store udfordringer i relation til Kystdirektoratet og tilladelser, vi har derfor
talt om foreningens fremtid, og såfremt der i forbindelse med ovennævnte opdatering af
ansøgningsmateriale ikke ses en positiv udvikling, må vi nok overveje en opløsning af foreningen,
idet det ikke giver nogen mening længere – mere herom senere.
7. Eventuelt.
Intet aktuelt under dette punkt.

Ejvind Sørensen 2021-11-04

