Lynæs Havneråd
Referat af møde den 19. januar 2016 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Bådelaug, Lynæs
Quajaq, Badeklubben Lynæs Havbad, Lynæs surfcenter, Sailors Corner, Yachtbroker.
Referat: Bent Bennedsen.
Dagsorden :
1: Havnens dag: Færdiggørelse af liste over aktiviteter (jfr. referat fra sidste
møde på "Hjemmesiden"). Opsamling på de emner, der blev drøftet på
sidste møde.
2: Forslag "Lynæs Havns Venner" fra Sejlklubben, jfr. vedlagte udkast.
3: Andre aktiviteter i løbet af året.
4: I følge Forretningsordenen for Havnerådet skal der vælges formand hvert
andet år. Derfor vil jeg gerne have navne på kandidater, så vi kan afholde
valg ved næste møde.
Action
1

De enkelte deltageres aktiviteter i forbindelse med Havnens Dag blev forelagt og
diskuteret.
Det uofficielle ”Pr-udvalg”, som består af Knold, Henrik Pedersen, Ole Lintrup og Bent
samler oplysningerne og udarbejder et program samt forslag til øvrigt
informationsmateriale og annoncering.
Alle foreninger og forretningsdrivende indsender materiale vedr. deres aktiviteter og
tilbud på Havnens Dag.

Pr-udvalg

Alle

Det tidligere fremsatte forslag om et telt ved Havnekontoret blev opgiver. I stedet
opsættes et skilt med program og henvisning til de enkelte destinationer.
Borgmesteren holder tale kl. 13:00

2

Henrik fremsatte et forslag om etableringen af foreningen ”Lynæs’s Havns Venner” (jfr.

Henrik

”Hjemmesiden”).
Forslaget blev vedtaget og Henrik udsender nærmere information og indkalder forslag til

Alle

aktiviteter
3

Johan Ingversen meddelte at Kommunen har mulighed for at bevilge midler til f.eks.
professionel konsulentassistance til udvikling af visioner for Havnen.
Det kræver (antagelig) en ”forening af foreninger”, som vi har i form at Havnerådet, om
end det ikke er en formel forening (skal en sådan etableres?).
Johan graver lidt dybere i sagen og rapporterer ved næste møde.

Johan

Forslag om hjælp til finansiering af fælles aktiviteter gennem afstemte bidrag fra
foreninger og forretningsdrivende. Ingen beslutning.
4

Foreløbig er der kun fremsat forslag om genvæld af den nuværende formand, men
forslag er stadig velkomne.

Næste møde:
Torsdag den 3. marts kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler

Alle

