Lynæs Havneråd
Referat af møde den 7. november 2018 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Jollelav, Lynæs
Bådelaug, Lynæs Surfcenter, Lynæs Kite- og Windsurfung Club, Badeklubben Lynæs
Havbad, DSRS, Halsnæs Kommune v/Jesper Therkildsen.
Afbud fra:
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.

Opfølgning på mødet den 26. september om ønsker til en kommende lokalplan
Lyn-X 2019
Eventuelt
Næste møde
Action

1.

Opfølgning på mødet den 26. september om ønsker til en kommende lokalplan.
På mødet den 26. september fremlagde deltagerne ønsker til en kommende lokalplan,
og diskuterede hvorvidt der var modstridende interesser. Dette synes ikke at være
tilfældet, og sammen med input, modtaget efterfølgende blev der udarbejdet en liste
over ønsker fra Havnens interessenter. Denne er udsendt til samtlige.
NB: Der er ikke udarbejdet referat fra mødet den 26/9, kun resultatet, som er den
omtalte liste.
Kun Lynæs Jollelav har tilkendegivet accept af listen, men ingen af de fremmødte havde
indvendinger. Havnen udbad sig betænkningstid, så den samlede liste kan behandles på
førstkommende bestyrelsesmøde.
Der er sat en frist for tilbagemelding/tilføjelser m.m. til den 19. november. Derefter
fremsendes listen til Halsnæs Kommune.

2.

Lynæs
Havn
Alle

Lyn-X 2019 den (24.) 25. og 26. maj 2019.
Johan Ingversen (Lynæs Surfcenter og Lyn-X udvalget) har udarbejdet en meget
detaljeret oversigt over opgaver før, under og efter Lyn-X, samt tidsfrister for disse.
Med udgangspunkt i denne oversigt diskuteredes muligheder og begrænsninger i
relation til aktivering af frivillige.
Økonomi er en vigtig faktor, idet tilskuddet fra kommunen nedtrappes, og der derfor er
behov for flere indtægter.
Der vil antagelig ikke blive råd til at betale en projektleder i 2019, hvorfor opgaver og
ansvar må fordeles på havnens interessenter, primært foreningerne.
En model kunne være at øge antallet af indtægtsgivende aktiviteter og fordele disse
mellem klubberne. Overskuddet kunne så fordeles mellem den klub, der står for
aktiviteten, og Havnerådet, i et forhold, man må enes om.
Der blev udtrykt ønske om en kombination af den tidligere udarbejdede liste over
behovet for frivillige, og oversigten over opgaver. Lyn-X udvalget mødes den 29.
november og udarbejder en sådan, som derefter udsendes til alle.

3

Lyn-X
udvalget

Eventuelt.
Kommunens nye repræsentant i Havnerådet, Jesper Therkildsen, orienterede om
mulighederne for at søge tilskud fra kommunens fonde. Især burde der være
muligheder for tilskud fra Folkeoplysnings- og Udviklingspuljen. Information om denne
og andre fonde kan findes på Halsnæs Kommunes hjemmeside.
Vintersolhverv: Sejlklubbens Fest- og Aktivitetsudvalg har tilbudt at arrangere
Havnerådets vintersolhvervsarrangementet fredag den 21. december.
Alle opfordres til at ”sprede rygtet” i foreningerne. Det er et arrangement for alle, og
ikke kun for Sejlklubben, - selv om det afholdes i Sejlklubbens lokaler. Arrangementet
starter kl. 19:30 og vil som tidligere år bestå hovedsagelig af hyggeligt samvær, gløgg
og æbleskiver.
Vibeke (Badeklubben) meddele, at badeklubben ikke ser sig i stand til at arrangere
sauna og bad i juledagene, men at man forventer et arrangement den 1. januar.

Alle

3.

Næste møde:
Tirsdag den 29. januar 2019. kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler.

Alle

Dagsorden:
1. Lyn-X 2019
2. Eventuelt
3. Næste møde
Næste møder:
Tirsdag den 19. februar 2019 kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler
Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler

Alle

