Lynæs Havneråd
Referat af møde den 21. marts 2018 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Jollelav, Lynæs
Bådelaug, Lynæs Surfcenter, Lynæs Kite- og Windsurfung Club, Sailors Corner, Lynæs
Bådeværft, Halsnæs Kommune repræsenteret ved Katrine Maja Skovboel.
Afbud fra: Yachtbroker. Lynæs Fisk og Steakhouse.
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.
1.

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

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

Action

Fokus på børnefamilier: Samarbejdet med Idrætsskolen bliver ikke til noget.
Foreningerne tilkendegav, at de selv kan arrangere noget ”samlet” for børn. Det bliver
antageligt noget med et ”klippekort/skattejagt”, der opfordrer til afprøvning af flere
aktiviteter og sætter lidt ”struktur” på dette.
Aktiviteter: Foruden de aktiviteter, der allerede er udmeldt fra foreningerne (jfr.
Referater fra tidligere møder), blev følgende fremført:
Jollelauget vil prøve at organisere et ”Maritimt stumpemarked”.
Bådelauget serverer kaffe og kage i klubhuset.
Surfklubben arrangerer surf-intro og SUP.
Bådeværftet vil arrangere udstilling af kunsthåndværk.
Sejlads med modelbåde er aflyst.
Telte til foreningernes udstillinger: Sejlklubben råder over to telte på 4 x 8 m og Peter
Lassen kan låne os et telt på 5 x 8 m.
Skiltning m.m.: Denne skal forbedres i forhold til sidste år. Lyn-X udvalget og Peter
Lassen er på sagen. Peter undersøger om Stark vil levere ”klub-T-shirt” med logo mod
en minimal reklame for Stark på disse.
Forplejning: Sailors Corner og Lynæs Fisk og Steakhouse deltog i et kort møde inden
selve Havnerådsmødet. De aftalte at koordinere udbuddet af madvarer.
Bådeværftet vil arrangere noget spisning i værftshallerne.
Sailors Corner leverer forplejning til de frivillige hjælpere.
Der udspandt sig en lang diskussion omkring ”Madtelt” og bespisning af Travaljeroere,
samt ølsalg. Lyn-X-udvalget bearbejder de forskellige synspunkter og kommer med et
koncentrat med konkrete forslag.
Frivillige: Som anført ved mange lejligheder opfordres klubberne til 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.
Budget: Der justeres løbende, efterhånden som vi får mere konkrete tal for udgifter og
indtægter. Foreløbig henvises til den version, der udsendtes med referat fra mødet den
21. februar.
Sponsorstøtte: Dette er stadig et åbent spørgsmål. Men der synes at være opbakning
til at de forretningsdrivende, der leverer mad, og som derfor har en direkte interesse i
arrangementet, betaler mere end de øvrige virksomheder.

Alle

2.

Andre begivenheder i 2018.

Dragefestival har været nævnt (Sailors Corner) og Sommerbio (Lynæs Surfcenter).
Peter Øvre overvejer en gus-festival, evt. sammen med badeklubben, og et
vikingerollespil, inspireret af stedets fortid og fundet af et vikingeskib.
3.

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

Steen Hasselriis forklarede at, såfremt der kan skaffes flertal i byrådet, vil man ansøge
om ophævelse af strandbeskyttelseslinjen ifølge plan 2, altså arealet med undtagelse af
parkeringsområdet langs stranden.
Der skal udarbejdes en ny lokalplan for området, og her er det vigtigt at Havnens
aktører melder ind med ønsker.
Det understreges at der er tale om ønsker, og at man ikke er forpligtet til at
gennemføre eventuelle projekter, selv om der er åbnet mulighed for der i lokalplanen.
Tidshorisonten er efteråret 2018.
Havnerådet vil indsamle og kompilere forslag, med det formål at lave en samlet
skrivelse til Kommunen med ønsker og planer.
4.

Eventuelt:
Intet.

Næste møde:
5.

Onsdag den 11. april 2018 kl. 19:00 i Sejlklubbens
lokaler.
Dagsorden:
6. Lyn-X 2018
7. Eventuelt
8. Næste møde
NB! Send meget gerne forslag til punkter på dagsordenen, samt input til de
eksisterende punkter med e-mail til formanden.
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