
Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

 
Bestyrelsesmøde den 23. marts 2022 kl. 8:30 på Limfjords Camping. 
 
Deltagere: Hans Hovgaard, Karsten Sørensen, Birthe Svenningsen, Claus Hansen og Ejvind 
Sørensen 
 
 
Referat fra mødet: 
 
1. Referat fra 27. oktober 2021 / siden sidst. 

Referatet blev gennemgået og taget til efterretning. 
 
2. Status på Ålbæk Strandpark. 

I fortsættelse af vores møde den 27. oktober havde Hans og Ejvind undersøgt mulighederne for en 
mere simpel trappeløsning, og fundet et eksempel på en sådan på Naturstyrelsens hjemmeside. En 
lignende trappe vil vi arbejde videre med at få udført. 

Angående omklædningsskærme, så har vi fundet en ”færdigløsning” som vi ligeledes vil arbejde 
videre med. 

Ovennævnte er afstemt med Skive Kommune, der har sagt god for vore forslag, så nu mangler vi 
blot, at få en godkendelse fra Kystdirektoratet – og det er så også en udfordring. 
 
3. Ponton – fastgørelse til ”havbund”. 

Som nævnt i referatet fra 27. oktober så er der problemer med den ene betonklods, ligesom stigen 
er faldet i vandet, vi har derfor kontaktet en sommerhusejer som har dykkerudstyr, og han vil 
gerne hjælpe os – når vejret bliver lidt mere stabilt. Mere herom senere. 
 
4. Generalforsamling 2022. 

Det blev besluttet at vi afholder generalforsamling den 22. april 2022, kl. 19:00 i Is-cafeen på 
Limfjords Camping (Ålbæk Strandvej 5). 
 
5. Regnskab for 2021. 

Bestyrelsen gennemgik regnskabet (der er jo ikke valgt en revisor), og gennemså alle bilag samt 
Excel opstillingerne for både konteringen og arket for Lunar Bank. 

Vi vedtog efterfølgende denne tekst til regnskabet som fremlægges til godkendelse på 
generalforsamlingen: Bestyrelsen har i forbindelse med bestyrelsesmødet den 23. marts 2022, 
gennemgået de foreliggende bilag, samt kontrolleret og afstemt kasse- og bankbeholdningen pr. 
31. december. 
 
6. Lunar Bank (oversigt). 

Den aktuelle oversigt blev fremlagt (som vi har aftalt at gøre på samtlige møder), og pr. d.d. står 
der kr. 7.184,72 på kontoen. 
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7. Eventuelt. 

Vi vil forsøge at få en strandrensningsrute (rute 14) igen i år. Det er som sædvanlig en opgave for 
Hans. 
 
 
Ejvind Sørensen 2022-04-07 
 


