
Ålbæk Strandparks Venner 
______________________________ 

 
Bestyrelsesmøde den 28. november 2018 kl. 8:30 på Limfjords Camping. 
 
Deltagere: Hans Hovgaard, Karsten Sørensen, Claus Hansen og Ejvind Sørensen. 
 
 
Referat fra mødet: 
 
1.Referat fra 21. juni 2018 / siden sidst. 

Referatet blev gennemgået uden yderligere kommentarer. 

Siden sidst har vi fået en skrivelse fra Skive Kommune angående kr. 225.000,- som vi blev 
bevilget i 2017 til delvis finansiering af vores ”gamle projekt” (nævnt i referatet 2017-01-25). 
Vi har svaret Skive Kommune med en opdatering på sagen, og hvor vi søgte om en forlængelse af 
bevillingen, og den er imødekommet – så bevillingen der skulle have været anvendt i 2018, nu 
løber til udgangen af 2019. 
 
2. Ansøgning til Skive Kommune – lokalplan. 

Vi har modtaget en positiv tilkendegivelse fra Skive Kommune, og Teamleder Bjarke Danvig har 
besøgt Ålbæk Strand, sammen med Henrik Willadsen og Mogens Larsen, og udtrykte sig absolut 
positivt om området, og muligheden for at der laves en lokalplan. Så vi arbejder videre med det. 
 
3. Ansøgning til Skive Kommune – fundraising puljen. 

Vi har ansøgt om kr. 95.000,- hos Skive Kommune (Fundraisingpuljen 2018), hvor der er møde i 
udvalget (Landsbyudvalget) den 29. november, men vi er vidende om, at der er ansøgninger for et 
større beløb end der er i puljen, så måske bliver det et mindre beløb – men vi håber det bedste. 
 
4. Samarbejde med Ålbæk Anker og Landingsplads. 

Som ovenfor nævnt har vi sammen søgt i fundraising puljen, og vi har derfor et fælles projekt 
kørende, men vi fortsætter indtil videre som 2 foreninger, men naturligvis i tæt samarbejde. 
 
5. Cykelsti mellem Lihme og Ålbæk strand. 

Vi talte kort om ansøgningen, og det blev bestemt at Ejvind tager kontakt til Lihme 
Borgerforening for en aktuel opdatering på ansøgningen, og samtidig får aktualiseret personerne 
bag ansøgningen – og om der er en forening. 
 
6. Eventuelt. 

Næste bestyrelsesmøde er fastsat til onsdag den 6. februar kl. 08:30 på Limfjords Camping. 

Vi har ligeledes fastsat datoen for afholdelse af generalforsamlingen i 2019. Det bliver fredag den 
12. april kl. 19:00, ligeledes på Limfjords Camping. 
 
Efterskrift. 
Landsbyudvalget har bevilget os det fulde beløb (kr. 95.000,-) til udarbejdelse af projektet, og til 
fundraising – det siger vi tak for. 
 
 
Ejvind Sørensen 2018-12-14 


