Lynæs Havneråd
Referat af møde den 3. marts 2016 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Bådelaug, Lynæs
Quajaq, Badeklubben Lynæs Havbad, Lynæs Jollelaug, Lynæs surfcenter, Sailors Corner,
Isefjord Fisk Lynæs. Nana Vestergaard fra Halsnæs Kommune deltog som observatør.
Afbud fra Yachtbroker.
Referat: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1: Havnens dag den 29. Maj.
- Foreninger og forretningsdrivende fremlægger materiale til folder og
annoncering, herunder koordinering af tidspunkter, hvor dette er kritisk.
- Øvrigt vedr. Havnens dag.
2: VmV-workshop om ”Det gode værtskab”. Se venligst mail fra VmVSekretariatet på ”hjemmesiden”.
3: Status på ”Lynæs’s Havns Venner”. Henrik.
4: Status på forslag om ”Forening af foreninger”. Johan
5: Valg af formand.
Action
1

De forslag, der blev fremsat og debatteret på de foregående møder blev konfirmeret
med enkelte justeringer og tilføjelser. Materiale med endelig ordlyd og tidspunkter er
tilgået PR-udvalget pr. mandag den 7. marts. Tilføjelser er at Bådelauget deltager i
”Åben båd” og ”Kom og sejl”, Badeklubben arrangerer ”Store badedag”, Isefjord Fisk
Lynæs deltager med et arrangement omkring fisk, Sejlklubben arrangerer et ”maritimt
opgaveløb” og Havnen demonstrerer kranen.
PR-udvalget samler oplysninger og arrangerer fremstilling af plakater, kort foldere og
materiale til annoncering.

2

Knold, Henrik og undertegnede er tilmeldt workshoppen.

3

Der er foreløbig tilmeldt aktiviteter til ”Lynæs Havns Venner” fra Sejlklubben,
Badeklubben og Lynæs Quajaq.

4

Forslaget afventer nærmere undersøgelser og tages op til efteråret.

5

Der var ikke opstillet andre kandidater, så Bent Bennedsen blev genvalgt til
formandsposten.

6

Eventuelt: Havnen meddeler at der afholdes kursus i hjertestarter den 7. april kl. 12 –
15. Tilmelding til havnens personale.
Nana Vestergaard foralte om et arrangement hvor en havsvømmer vil krydse fra Rørvig
til Lynæs(?) den 7. august.
Vi overvejer et arrangement i den anledning.

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

Pr-udvalg

Johan

