Lynæs Havneråd
Referat af møde den 21. februar 2018 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Jollelav, Lynæs
Bådelaug, Lynæs Surfcenter, Halsnæs Kommune repræsenteret ved Inge Ibbi Bak.
Afbud fra: Lynæs Kite- og Windsurfing Club, Lynæs Bådeværft, Sailors Corner,
Badeklubben og Yachtbroker.
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden: 1. Lyn-X 2018
– Rapport fra udvalget, herunder budget.
– Aktiviteter – indmelding fra havnens interessenter.
2. ”Hvad vil vi med Havnen?” i forbindelse med en eventuel ændring af status for
strandbeskyttelseslinjen.
3. Valg af formand

4. Eventuelt

5. Næste møde

1.

Lyn-X i 2018 (8.-10. juni)

Action

Johan refererede fra det møde, Lyn-X udvalget havde holdt den 15. februar.
Udvalget foreslår at samle aktiviteterne, herunder klubbernes udstillinger omkring Den
Gamle Havn. Tanken er at der opstilles telte, hvor hver klub/forening som
udgangspunkt får et areal til at præsentere sig selv.
Aktiviteterne søges ligeledes samlet, f.eks. er det tanken at flytte Optimistsejladsen for
juniorer til bassinet syd for bro 8. SUP intro vil, ligesom sidste år, kunne foregå i Den
Gamle Havn. Denne del af havnen vil ikke blive afspærret i forbindelse med Lyn-X, og
der vil derfor kunne forekomme sejlads af gæstesejlere. Dette skal der tages hensyn til.
Mere pladskrævende aktiviteter, travaljeroning, kajakopvisning og Store Badedag
foregår dog ud for oplevelsesbroen.
Forplejning til gæster: Der er forslag om at opstille et telt med borde og bænke til
bespisning af gæster. Spørgsmålet er, hvem der skal levere maden, men havnens
udbydere vil få førsteret til at byde ind. Sagen behandles af ”Forplejningsudvalget”,
bestående af Lyn-X udvalget med repræsentanter for havnens udbydere. Salg af øl fra
fadølsanlæg indgår også i overvejelserne, men det er endnu uafklaret hvem, der i givet
fald skal stå for det. Hvis det er Havnerådet kræver det et relativt stort antal frivillige.
Der skal også søges bevilling.
Frivillige: Som anført ved flere lejligheder er der brug for frivillige til fælles opgaver.
Det er f.eks. parkering, oprydning, ”vejvisning”, uddeling af program m.m. Klubberne
opfordres til allerede nu at lave aftaler med medlemmer, der kan påtage sig opgaver,
både for klubben og til de fælles opgaver. Ideelt set bliver vi så mange, at man kan
begrænse opgaverne til fire timer en af dagene.
Opfølgning på aktiviteter:






Sejlklubben har et katalog over aktiviteter, jfr. Bilag.
Travaljeroning er aftalt.
”Store Badedag” er konfirmeret.
Bådelauget – Åbent hus og evt. forplejning til frivillige – som sidste år
”Stumpemarked”, Jollelauget undersøger muligheder

Forslag om at invitere firmaer til at udstille. Invitation er under udarbejdelse. Forslag til,
hvem vi kan invitere modtages gerne.

Alle

Budget: Vi er stadig ret langt fra et endeligt budget, men et foreløbigt, forsigtigt skøn
er udarbejdet og vedlægges som bilag.
Sponsorstøtte: Som nævnt i referatet fra sidste møde i Havnerådet er det tanken, at
Havnens forretningsdrivende kan/bør bidrage økonomisk til de fælles aktiviteter, først
og fremmest Lyn-X. Havnerådet foreslår, at hvert af havnens firmaer som
udgangspunkt yder et årligt sponsorat på 5.000 kr. Beløbet kan være en ”flat rate” eller
gøres afhængig af omsætning.
2.

Hvad vil vi med Havnen? (hvis strandbeskyttelseslinjen ophæves - og i øvrigt)

Der er ikke indkommet forslag eller kommentarer fra nogen af Havnens interessenter.
Til gengæld er der borgermøde den 4. Marts, så vi er allerede bagud.
Hvis vi vil have indflydelse er det vigtigt at vi tilkendegiver, hvad vi vil. Hvis det er en
samlet havn, der stiller med et katalog med forslag, alle kan enes om, er chancerne for
et positivt udkomme væsentlig større end hvis man henvender sig som enkeltperson,
firma eller klub. – Og naturligvis ikke eksisterende hvis man intet siger.
Derfor, hermed en kraftig opfordring til at skrive hvad I vil have ud af en ophævelse af
strandbeskyttelseslinjen og en deraf følgende lokalplan. Underbyg gerne med skitser,
billeder m.m. og send det til undertegnede, så behandler vi det på næste møde i
Havnerådet.
3.

Alle

Valg af formand:
Der var ikke opstillet andre kandidater, og ingen meldte sig på mødet, så Bent
Bennedsen genvalgtes til formadsposten.

5.

Eventuelt:
Intet

5.

Næste møde:
Onsdag den 21. marts 2018 kl. 19:00 i Sejlklubbens
lokaler.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Lyn-X 2018
Andre begivenheder i 2018
”Hvad vil vi med Havnen?” Fortsat drøftelse.
Eventuelt
Næste møde

NB! Send meget gerne forslag til punkter på dagsordenen, samt input til de
eksisterende punkter med e-mail til formanden.

Alle

