
 
 

Lynæs Havneråd 
 

Referat af møde den 6. juni 2017 i Sejlklubbens lokaler. 
 

Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Qajaq, Lynæs 
Surfcenter, Sailors Corner, Lynæs Bådeværft, DSRS. 
Halsnæs Kommune repræsenteret ved Nanna Vestergaard. 

Afbud fra Yachtbroker. 
Referent: Bent Bennedsen. 
 

Dagsorden: 1. Status på forberedelserne til Havnens Dag og Lyn-X 
 2. Eventuelt 
 3. Næste møde 
  Action 
1 

 

Johan Ingversen præsenterede status, herunder opdateringer til hjemmesiden www.lyn-

x.dk og Lyn-X’s facebookside. 

Markedsføring: Intensiveres op til Havnens dag. Opfordring til at arrangører I 

selv tager aktivt del i markedsføringen. Alle aktiviteter er delt på Facebook-

siden, men det er også muligt at gå ind og linke direkte til aktiviteterne på 

siden.  

Parkering: Juniorudvalget of svømmeklubben undersøger muligheder for at 

indforskrive medlemmer. 

Rengøring: Det ender antagelig med en betalt løsning på toiletrengøring og 

tømning af skraldespande.  

Hands on lørdag: Johan forudser en del sidste øjebliks opgaver lørdag 

morgen. Opfordring til at møde op til at klare lidt småopgaver lørdag morgen. 

Det er 08-10 og der er varm kaffe i Surfcenteret. SMS eller mail til Johan på 

20987061 eller johan@surfcenter.dk 

Sikkerhed: Johan tjekker op på livredder og eventuelt samaritter.  

Koordinering: Der bliver meldt ud til stævner og markeret, at der kommer et 

område reserveret til strandgæster. Det bliver det område der ligger foran 

Hans og Johns kølecontainer.  

Borgmesteråbning: Borgmesteren taler inde på Bådeværftet klokken 10 

lørdag morgen, og er på den måde med til at skyde Lyn-X Open i gang. Meldes 

ud til alle (hvordan?). Efterfølgende brunch på bådeværftet. 

Praktisk: Madbilletter, program, telefonliste kan afhentes nede i HQ lørdag 8-

10. HQ ligger i selskabslokalet ved siden af Lynæs Surfcentret (I på kortet). 

Hvis tidspunktet ikke passer så giv Johan et ring på 20987061, de løber ingen 

vegne. Der er sandwich og vand / sodavand inkluderet.  
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3 Eventuelt:  

Intet. 

 

 

4. Næste møde: 

                        Mandag den 19. juni kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler. 
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