
Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

 
Bestyrelsesmøde den 14. Juni 2022 kl. 8:30 på Limfjords Camping. 
 
Deltagere: Hans Hovgaard, Birthe Svenningsen, Claus Hansen og Ejvind Sørensen 
 
 
Referat fra mødet: 
 
1. Referat fra 23. marts 2022 / siden sidst. 

Referatet blev gennemgået, og taget til efterretning. Siden sidst har der været generalforsamling, 
og udover de vedtægtsmæssige indkaldelser, er der også blevet annonceret i Salling Avis. Der 
henvises til referatet fra generalforsamlingen på aalbaekstrandpark.dk  
 
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. Kystdirektoratet - status. 

I fortsættelse af generalforsamlingen i april havde Ejvind sendt referatet derfra, vedhæftet de 
billeder af trappe og omklædningsskærme der blev vist på generalforsamlingen til Kystdirektoratet 
– sammen med et foto af den gamle trappe, og bedt Kystdirektoratet om at ringe tilbage for at 
hjælpe os videre. 

Idet Kystdirektoratet ikke havde ringet tilbage, ringede Ejvind til sagsbehandleren (dagen før vores 
møde), og han kunne hurtigt sige Ok for trappen og en udformning som trappen på det fremsendte 
billede, men skærmene var der fortsat nej til. Sagsbehandleren forslog i forbindelse med samtalen, 
at han gav en skriftlig tilladelse til trappen, og afslag på omklædningsskærmen, og at vi så derefter 
kunne klage over afgørelsen. 

Vi aftalte i bestyrelsen at vi kontakter Sille fra Pro-vins ApS for at få hendes holdning til 
ovennævnte, og i øvrigt hjælpe os videre. 
 
4. Ponton - status. 

Hans har været i kontakt med en fritidsdykker, men idet han ikke har en ”ilttank”, og følgelig ikke 
kan være nede på bunden i længere tid, er det ikke løsningen. Så blev det aftal, at vi søger hjælp 
med et Facebook opslag, hvorved vi håber at kunne få den nødvendige (professionelle) hjælp. 
 
5. Lunar Bank (oversigt). 

Den aktuelle oversigt blev rundsendt, og pr. 14. juni. står der kr. 7.295,06 på kontoen. 
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6. Eventuelt. 

Ejvind orienterede om, at han har fornyet ”aftalen” vedrørende CVR Nummer for en ny 3-årig 
periode.  
 
 
Ejvind Sørensen 2022-07-31 
 
 
Efterskrift! Jeg (Ejvind) har været i kontakt med Sille, men hun foreslog, at vi kontakter Krista 
(vores kontakt hos Skive Kommune), og får hende inddraget i dialogen med Kystdirektoratet – men 
det er pt. ikke lykkes at få kontakt til Krista. Men der vil blive gjort et nyt forsøg i næste uge, 
 


