
Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

Bestyrelsesmøde den 21. juni 2018 kl. 8:30 på Limfjords Camping. 

Deltagere: Hans Hovgaard, Karsten Sørensen, Birthe Svenningsen, Claus Hansen og 

Ejvind Sørensen. 

Referat fra mødet: 

1. Referat fra 3. maj 2018 / siden sidst.

Referatet blev gennemgået og taget til efterretning. Siden sidst har der været strandrensning, og 
der er kommet kr. 1.768,00 fra Skive Kommune. Vi siger mange tak til dem der hjalp til om 
formiddagen den 26. maj.  

2. Konstituering af bestyrelse.

Formand: Hans Hovgaard. 
Næstformand: Karsten Sørensen. 
Kasserer/sekretær: Ejvind Sørensen. 
Bestyrelsesmedlem: Birthe Svenningsen. 
Bestyrelsesmedlem: Claus Hansen. 

3. Udspringsponton – fastgørelse i fjordbund.

I vinterens løb er den ene af de 2 kæder der fastholder pontonen, sluppet fri af den tilhørende 
cementklods på fjordbunden, og det er ikke optimalt, så vi har bl.a. haft en dykker ude to gange for 
at få så fyldestgørende information som muligt, således at der kan laves en fremtidsholdbar 
løsning, og det mener vi nu at have – og med Hans som tovholder bliver det sat i gang.  

Mere om dette på næste møde. 

4. Ansøgning til Skive Kommune – lokalplan.

Op til vores bestyrelsesmøde havde vi rettet henvendelse til Skive Kommune for at få oplyst status 
på ansøgningen, men der var ikke kommet svar inden mødet – det har vi nu fået, og hermed et 
uddrag af mailen: Status er, at vi afventer sagsbehandling grundet travlhed i forvaltningen. I vil 
høre mere så snart vi kan gå videre med det. 

5. Vadum Strand – lokalplan (incl. sti).

Vi talte kort om en ”gammel plan” for en sti mellem de to strande – en sti som også skulle 
forbindes med området op mod Spøttrup Borg – men idet der ikke findes noget konkret, så gør vi 
ikke mere i denne omgang.  

6. Foreningsaktiviteter i Lihme Sogn.

Ejvind havde fået en liste med ”alle” foreninger i Lihme Sogn fra Lihme Borgerforening, og det er 
en stor mundfuld, så vi besluttede, at vi – sammen med borgerforeningen – vil forsøge at opdele 
listen, således at vi har en liste der kun omfatter de foreninger der arbejder med ”udvikling og 
forskønnelse” (ligesom os). Ejvind arbejder videre på dette. 



Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

 
7. Arkivering af referater på hjemmeside. 

Vi har i dag ret mange bestyrelsesreferater liggende direkte under bestyrelsesreferater, og dette 
medfører at man skal ”scrolle” for at se det nyeste (seneste) referat. Fremover vil vi lægge de 
ældste referater i et underkartotek med navnet Arkiverede referater (så er de fortsat tilgængelige). 
 
8. Eventuelt. 

Claus orienterede om, at der i slutningen af april måned, er fremsendt en ansøgning til Skive 
Kommune angående den længe ønskede cykelsti mellem Lihme By og Ålbæk Strand. Bag 
ansøgningen står Lihme Borgerforening, Ålbækparkens Grundejerforening og Limfjords Camping. 

Vi følger med stor interesse det videre forløb. 

Efterskrift: Projektet er omtalt i det seneste nummer af Lihme Bladet (Juli 2018). 
 
 
 
Ejvind Sørensen 2018-07-09 
 


