Lynæs Havneråd
Referat af møde den 8. maj 2017 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Bådelaug, Lynæs
Qajaq, Lynæs Jollelav, Lynæs Surfcenter, Yachtbroker, Sailors Corner, Lynæs Bådeværft
DSRS.
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
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1. Status på forberedelserne til Havnens Dag og Lyn-X
2. Eventuelt
3. Næste møde

Johan Ingversen præsenterede status, herunder opdateringer til hjemmesiden www.lynx.dk og Lyn-X’s facebookside.

Action

Skiltning og information på dagen:
Der bør fremstilles et program i pdf-format som gæster kan printe. Johan ser på
mulighederne for at trykke et program. Det er vigtigt, at gæsterne har en form for kort
over området med placeringen af de forskellige aktiviteter indtegnet.

Johan

Der bør oprettes en infostand, hvis der kan skaffes frivillige til at bemande den.
Der skal fremstilles og opstilles skilte ved de enkelte aktiviteter. Som udgangspunkt
skal skiltene være væsentlig større end sidste år.
Det undersøges, om man kan skaffe en megafon til annoncering.
(Efterfølgende har vi modtaget infopakken fra Vild-med-Vand sekretariatet. Den
indeholder ”små” vejviserskilte, flag til markering af ”Åben Båd” og evt. ”Kom og sejl”.
Desuden 5 blå veste til officials, plakater og store flag til opsætning ved indgangen. Der
er også 5 sæt kaffe og slik til ”Åben Båd”).

Johan

Program
Tidspunkter fremgår af hjemmesiden lyn-x.dk.
”Store Badedag” foregår kl. 11:00
DSRS’s demonstration af nødraketter og nødblus er fra kl. 13:00 til 14:00. En MOB
demonstration i den gamle havn mangler tidspunkt.
Logistikudvalg
Det er usikkert, om vi kan benytte stejlepladsen til parkering. Der kan ikke forventes
hjælp fra Hjemmeværnets PO-kompagni til trafikregulering.
Der indlejes to toiletvogne til supplement for de offentlige toiletter. Havnens faciliteter
vil, som normalt, kun være tilgængelige for havnens brugere.
Der skal findes frivillige til oprydning på området lørdag og søndag, evt. mod betaling til
de foreninger, der stiller de frivillige.
Forplejningsudvalg
Sailors Corner opstiller en pølsevogn og et fadølsanlæg for at reducere ventetiden.
Lynæs Bådelaug står for fremstilling og udlevering af sandwich til officials.
Økonomi
Havnen har modtaget 5.000 kr. fra Vild-med-Vand sekretariatet. Havnen har bidraget
med 10.000 kr. til markedsføring.
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Eventuelt:

Man drøftede oprettelsen af en erhvervsforening for havnens
forretningsdrivende.
4.

Næste møde:
Tirsdag den 6. juni kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler.

Alle

