
Bestyrelses møde i Ålbæk strandparks venner mandag d. 2. sep. 2015. kl. 9. på Limfjords camping. 

Deltagere: 

Karsten Sørensen, Hans Hovgaard, Asger Rasmussen, Lone Børmark, Jesper Dahl 

Fraværende: 

Søren Vang. 

Referent: 

Jesper Dahl 

Referat: 

 Rep. Af rutchebanen pris omkring 1000 kr. det vil ske når pontonen kommer op til overvintring. 

 Foreningens regnskab er godkendt ved kommunen, så de fik tilfredsstillede deres dokumentation vedr. 

udbetaling af penge til pontonen. 

 Skive egnens turist forening siger Realdania igen udlodder penge via stedet tæller, men tror ikke vi kan 

komme i betragtning da det mest er baseret på en kyststrækninger med mange beboere, Kommunen har 

ikke mere en konsulent, der vil stå til fundraising og hjælp, så det skal vi selv gøre eller finde en der kan. 

Malene Rasmussen skal måske kontaktes og snakke med Spøttrup klyngen.  

 Trappe ved skrænt til stranden, Salling entreprenør firma har givet en pris på 167000 kr. selve trappen koster 

57000 kr. at støbe. Asger vil spørge Arne Bisgaard angående muligheder med projektet. 

 Der er købt og givet et par flasker rødvin til Per Ramsdahl, som tak for hjælpen. 

 Kommunen skal holdes op på renovering af toilet bygning, der spørges ved Arne Bisgaard. 

 Malene Rasmussen skal med til et nyt møde hurtigst muligt, hun bestemmer dato, Asger kontakter hende og 

får en dato inden udgangen af september. 

 Udkast til omklædnings huse ved begge badebroer laves og så skal der ansøges om placering på stranden. 

Diskuteres med Malene ved næste møde.  

 Hjemmesiden er oppe og køre, Jesper får hjælp af Ejvind til vedligeholdelse m.m  

 Søren Vang har snakket med Ivan Thorgaard ved Skive kommune og fremlagt skitser over toiletbygningen 

ved Gyldendal, han sagde toiletbygningen ved Ålbæk strand ikke var glemt, men man måtte se på budgettet 

om der blev nok penge frigivet. 

   

 

     


