
Ålbæk strandparks venner. 

Møde mandag d. 8. dec. Limfjords camping. 

Karsten Sørensen, Asger Vestergaard, Hans Hovgaard, Jesper Dahl 

Fraværende: Søren Vang 

Referat: 

 Kassebeholding: 11843,50 kr. 

 Optagning af ponton, Vestsalling smedie sponsorere den, en regning på trappen, betalt af Limfords 

camping trækkes på kontoen. 

 Rykkes for tilsagn af sponsor penge fra Ålbæk feriecenter endnu engang. 

 Stedet tæller projektet bliver ikke til noget, måske skal der søges andre fonde. 

 Møde med Skive kommune sættes op, mandag d. 15. dec. Kl. 11 i den blå diamant, med Anders 

Storgaard Rask og Sune Schmidt, så mange som muligt fra foreningen deltager.  

 Per Ramsdahl spørges om han vil sponsorere op og isætning af pontonen, Søren eller Jesper 

kontakter Per. 

 Der skal måske sættes en skilt op, ved badebroerne og på pontonen med, at benyttelse af er på 

eget ansvar.   

 Hans Hovgaard skrevet til Allflex, de har lovet at færdiggøre pontonen i løbet af vinteren, 2 løfte 

øjer og ny rednings bælte sættes ordentlig fast. 

 Hans Hovgaard fået brev om med forsikring til 1400 kr. som dækker Bestyrelses ansvar, IT 

kriminalitet, grundejer ansvar og underslæb, Hans snakker med dem. 

 OK sponsor aftale med benzin kort, vi er i tænke boks. 

 Koncert på stranden som en måde at få penge i kassen på og vise synlighed, ”Beach party”  

 Renovering af toilet bygning, ved parkerings plads, Hans vil prøve at lave et udkast. 

 Ansøgning om strandrensning ved kommunen, fra Ålbæk strand til Vadum strand, vi vil lave det til 

et arrangement, pengene går til foreningen, Jesper tager kontakt. 

 Karsten skal have et møde med forsikrings selskab torsdag d. 11. dec. 

  Priotering af nye tiltag, som vi vil snakke med kommunen om: 

1. Renovering af toilet bygning. 

2. omklædnings hus ved begge badebroer 

3. stier i området 

4. trappe op af skrænten til campingpladsen og kiosk, så man ikke slider på skrænten fordi der 

vades op vilkårligt. 

5. eng området til højre for nedkørsel til strand.  

 


