Lynæs Havneråd
Referat af møde den 19. april 2016 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Bådelaug, Lynæs
Quajaq, Badeklubben Lynæs Havbad, Lynæs Jollelaug, Sailors Corner, Yachtbroker.
Referat: Bent Bennedsen.
Dagsorden:

1. ”Ambassadør” Knold orienterer.
2. Endelig godkendelse af folder og plakater, jfr. hjemmesiden. Det er vigtigt at
vi får de sidste detaljer på plads, idet materialet meget snart skal i trykken.
3. Er alt på plads til Havnens Dag? – Bordet rundt.
4. Der er ekstraordinært mulighed for at søge tilskud til aktiviteter inklusive og
ud over Havnens Dag. Hvilke gentagende aktiviteter har vi, som der evt. skal
søges tilskud til?
5. Status på øvrige aktiviteter.
6. Eventuelt.
Action

1

Knold orienterede om ”Sejl Sikkert”, et initiativ fra Søsportens Sikkerhedsråd og Trygfonden.
Som ”Ambassadør” kan Knold kontaktes vedr. materiale og oplysninger om initiativet.

2

Der er deadline for rettelser og tilføjelser til foldere og plakater den 30. April.
Fysisk placering af ”Kom og sejl”, antagelig i den gamle havn.
Johan sørger for SUP. Vil formodentlig foregå fra stranden. Der vil være mere
opmærksomhed omkring dette, hvis det foregår i den gamle havn, men det vil også
være mere trygt for nybegyndere, hvis det er et sted hvor man kan bunde.
Badeklubben koordinere med hensyn til benyttelse af platformen efter Havnens Dag.

Johan,
Havnen,
Badeklubben

Der mangler opgaver fra enkelte aktører til det maritime opgaveløb.

”Restanter”

Annoncering i Halsnæs Avis. Vi sigter efter en halv side, men kontakter Frederiksværk
Havn for evt. at ”dele” en helsidesannonce.

Formanden

Alle synes at Johans ide med søgående skaterrampe var en god ide. Johan, Havnen og
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4

Der var flere forslag til ansøgning.
Budget og begrundelse sendes til Formanden, det så udarbejder en samlet ansøgning.
Fristen er den 10 maj.
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Øvrige aktiviteter: Sejlklubben: Kom og Sejl. Afprøvning af redningsveste.
Badeklubben: Badedag for familier
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På sidste møde fortalte Nana Vestergaard om et arrangement hvor en havsvømmer vil
krydse fra Rørvig til Hundested den 7. august. Vi har besluttet ikke at gøre noget ud af
dette, idet det ikke involverer Lynæs Havn.

Næste møde: Der er ikke aftalt et nyt møde, Formanden indkalder.

Alle Formanden

