Ålbæk Strandparks Venner
_______________________________________________
Referat af Generalforsamling 2018 afholdt den 20. april på Limfjords Camping.
1. Valg af dirigent.
Bestyrelsen foreslog Niels Brøndum, 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.
Vi har været behjælpelig med den nye toiletbygning, som har givet et godt løft til området, og
synliggjort fjorden, når man kommer ad Ålbæk Strandvej mod campingpladsen.
Som sædvanlig er udspringspontonen udlagt og hentet ind igen. Her skal lyde en særlig tak til Ole
Olesen (ålbækparken 1) for velvillig hjælp. Desværre var sommeren ikke særlig ”pontonvenlig”.
Vi har fået en ”fast kontakt” hos Skive Kommune – Krista Kathrine Bernth, og det samarbejde har
vi store forventninger til.
I årets løb har vi (Hans og Ejvind) deltaget i flere møder (visionsdebatter) arrangeret af Lihme
Borgerforening, hvor man bl.a. vil forsøge at sikre et samarbejde i de mange interesseforeninger
– projektgrupper – i Lihme Sogn. Her er vi jo én af disse.
Vi har være lidt i dialog med Skive Kommune vedrørende badebroerne, som vi gerne vil have
kraftigt opgraderet, men det er øjensynligt ikke lige det der har 1. prioritet, men måske!!
Som det vides er der kommet nye ejere på Limfjord Camping, og vi har sagt tak for godt
samarbejde gennem årene, til de gamle ejere, og vi vil hermed byde de nye ejere velkommen til
Ålbæk
3. Fremlæggelse af regnskab.
Det reviderede regnskab blev fremlagt (omdelt) af Ejvind Sørensen. Regnskabet der viste et
overskud på kr. 3.063,63 blev godkendt.
På grund af flere småudgifter samt kontante indbetalinger, har vi fundet det nødvendigt at
”indføre” en pengekasse (og tilhørende kassebog).
4. Indkomne forslag.
Der var ikke indkommet forslag til generalforsamlingen.
5. Valg til/af bestyrelse, revisorer og suppleanter.
Karsten Sørensen og Ejvind Sørensen blev genvalgt til bestyrelsen.
Margit Brøndum blev valgt som revisor.
Claus Hansen og Svenning Svenningsen blev valgt som suppleanter til bestyrelsen.
Mogens Sørensen blev valgt som revisorsuppleant.
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6. Fastsættelse af årskontingent.
Kontingentet fastholdes til kr. 100,00 pr husstand.
7. Eventuelt.
Der blev spurgt ind til den planlagte trappe på skrænten op til campingpladsen. Hertil kunne
bestyrelsen berette at vi ikke har den nødvendige tilladelse fra Kystdirektoratet, men at vi i
bestyrelsen arbejder videre med –enten en ”mere simpel løsning” end den planlagte, eller en
anden mulighed – nemlig at Skive Kommune laver en lokalplan for området. Det ved vi måske
mere om indenfor et par måneder.
Ref.: Ejvind Sørensen (2018-04-24)

