Ålbæk Strandparks Venner
______________________________
Bestyrelsesmøde den 28. september 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 14. juni 2022 / siden sidst.
Referatet blev gennemgået, og det måtte konstateres, at referenten havde glemt at takke Limfjords
Camping for kaffe og muffins i forbindelse med Generalforsamlingen. Det gør vi så her: Tak.
2. Kystdirektoratet:
a. Trappe i skrænt.
Det forslag vi sendte til Kystdirektoratet er godkendt (dispensation), og der er indhentet priser,
men vi må lige vente, med at sætte det i gang, til vi ved mere om omklædningsskærmene.
b. Omklædningsskærme.
Her er det desværre ”lidt op ad bakke”. Vi har derfor søgt hjælp hos Skive Kommune (Teknik,
Miljø & Udvikling), som forsøger en forhandlingsløsning med Kystdirektoratet. Så vi må vente
og se hvad der sker.
3. Udspringsponton:
a. Reparation af ponton.
Som tidlige nævnt er den ene trappe faldet af, ligesom der er rust på ”vippefoden”. Vi har
derfor besluttet, at vi kontakter leverandøren af pontonen, og inviterer ham til et besøg nede ved
pontonen, hvor Hans og Ejvind også vil være tilstede. Vi lægger derefter en plan for det videre
forløb, men pontonen skal repareres, og klargøres til næste sæson – og da skal den ikke ligge
oppe på skrænten.
b. Fastgørelse til ”havbund”.
Vi har nu haft en dykker ude, og han har lokaliseret at betonklodserne ligger ca. 10 m. fra
hinanden, og det er for langt til at pontonen kan fastholdes forsvarligt. Så den ene må
nødvendigvis flyttes.
Ejvind havde taget kontakt til en Stenfisker og en Muslingeskraber, Der begge kan flytte den
ene af betonklodserne. Vi har valgt at arbejde videre med muslingeskraberen, idet Birthe kender
en som samler bøjer op til ham, og derfor måske kan få reduceret omkostningerne lidt.
4. Bevillinger – Skive Kommune.
Vi har en gammel bevilling fra Landsbyudvalget til etablering af projektet, og en anden (nyere)
bevilling til fundraising.
Ejvind har været i kontakt med Skive Kommune om at forlænge fristerne for begge, og er blevet
bedt om at sende en e-mail med anmodningerne, som vi tidligere har gjort, og det gør vi så, snarest
muligt.
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5. Lunar Bank (oversigt).
Den aktuelle oversigt blev fremlagt, og udviser ligesom sidst et indestående på kr. 7.295,06
6. Eventuelt.
Vi har bedt om at få plads i oversigten over foreninger i Lihme Bladet, og der blev sagt –
selvfølgelig skal I det, så vi må være med i næste udgave.

Ejvind Sørensen 2022-10-14.

