Ålbæk Strandparks Venner
_______________________________________________
Referat af Generalforsamling 2017 afholdt den 21. april på Limfjords Camping.

1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Jesper Dahl der blev valgt, og kunne konstatere at generalforsamlingen var
indkaldt i henhold til vedtægterne.
2. Bestyrelsens beretning.
Her er et kort udpluk af beretningen der blev fremlagt af formand Hans Hovgaard.
En fast bestanddel af vores opgave er at udsætte og optage Udspringspontonen. Vi har fået sat
afstivninger på rutsjebanen, og vi har vi fået pontonerne renset for blåmuslinger.
Vi havde (i 2016) fået tildelt et stykke strand – fra Ålbæk til Vadum – og i øsende regnvejr var vi
14 venner der samlede diverse affald sammen, og tjente kr. 1.768,- til foreningen. Desværre er
denne opgave givet til en anden forening i år, men vi siger tak for hjælpen i 2016.
Men det med oprydning svigter lidt andetsteds – vi havde fået lovning på at Skive Kommune
(Park/Vej) ville fjerne det ”store affald” – eksempelvis den gamle skorsten fra Brodal Mejeri –
dette er desværre ikke sket, så vi forespørger lige igen.
3. Fremlæggelse af regnskab.
Det reviderede regnskab blev fremlagt (omdelt) af Ejvind Sørensen. Regnskabet der viste et lille
overskud på kr. 687,28 blev godkendt.
Som noget nyt indeholder regnskabet nu også en oversigt over aktiver, så det er synligt hvad
bevillinger med videre går til – aktiverne vil fremover blive suppleret af en ”inventaroversigt”.
4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
5. Valg til/af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
Hans Hovgaard og Asger Rasmussen blev genvalgt, og Birthe Svenningsen blev nyvalgt til
bestyrelsen.
Jesper Dahl og Svenning Svenningsen blev valgt som suppleanter.
Margit Brøndum blev valgt som revisorsuppleant.
6. Fastsættelse af årskontingent.
Kontingentet fastholdes til kr. 100,00 pr husstand.
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7. Eventuelt.
Asger orienterede om at tegningen til den nye (kommunale) toiletbygning er godkendt, og den
forventes leveret og opstillet lige efter sommerferien.
En udbygning af samarbejdet mellem Ålbækparkens Grundejerforening og Limfjords Camping
blev drøftet – begge parter er jo en betydende del af Ålbæk Strandpark, så vi håber alle at det
gode samarbejde vil fortsætte.
Den kommende Ålbæk Anker- og Landingsplads blev ligeledes drøftet – vi har jo mange fælles
interesser, og måske skal vi på et tidspunkt fusionere de 2 foreninger.
Ref.: Ejvind Sørensen (2017-05-16)

