Lynæs Havneråd
Referat af møde den 12. oktober 2016 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Bådelaug, Lynæs
Quajaq, DSRS, Lynæs Jollelav, Lynæs Surfcenter.
Afbud fra: Sailors Corner, Yachtbroker.
Referat: Bent Bennedsen.
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1

Havnens Dag bliver i 2017 afholdt den 10. juni.
Et forslag om at afholde brugtbådsmarked samme dag/weekend mødte opbakning.
Vi skal generelt have mere fokus på aktiviteter ud over Havnens Dag, herunder
aktiviteter i vinterhalvåret. Flere forslag blev drøftet:
- Sejlklubben: ”Venskabsbåd” – ”Kom og sejl” f.eks. første lørdag i måneden
fra maj til september. Sejlklubben er positiv, Bådelauget kan stille
motorbåde til rådighed, men evt. kun mod tilskud til brændstof.
- Quajaq: Infoaftener, evt. kurser/begynderkurser i svømmehal.
? Kan der skaffes midler til indkøb af redningsveste og evt. våddragter til
”gæster”.
- DSRS: I forbindelse med Havnens Dag, mulighed for at demonstrere
nødraketter og nødblus. Gerne så folk selv kan prøve. Sejlads i
redningsbåden – også her er der behov for tilskud til brændstof.
Der skal findes nye medlemmer til PR-udvalget.
Ole, Henrik og Knold har gjort et meget stort og professionelt arbejde i forbindelse
med Havnens Dag i år, men alle mener de, at der skal nye kræfter til. Specielt vil
Ole få travlt med et internationalt spejderarrangement til næste sommer, og
Henrik får mere at se til med Sejlklubben og Sejlunionen.
Der må være folk i klubberne der kan give en hånd med i forbindelse med PR for
næste års arrangementer. Det behøver ikke at være klubbens Havneråd/VmVudvalgs-repræsentant, så hold jer ikke tilbage.

Alle

Særligt med henblik på vintersæsonen:
- Foredrag af lederen af Lokalhistorisk arkiv.
- Foredrag af Peter Tanev fra TV2 vejr
- Vintersolhvervsarrangement 21/12
- Opsætning af motionsinstrumenter ved legepladsen, primært møntet på folk,
der lægger deres løberute omkring havnen, - men også havnens andre
brugere. Der skal indhentes tilbud på konstruktion og fremstilling.

Christian
Knold
Knold/Festudvalg
Jørgen Bøe

2

Fristen for ansøgning om tilskud fra VmV-puljen til aktiviteter i vinterhalvåret er
den 13. november.
Vi kan søge tilskud til de to foredrag, samt til udarbejdelse af forslag til
motionsapparat. Andre forslag er også velkomne.
Budget sendes til undertegnede, der så vil udarbejde og indsende ansøgningen.

3

Formanden deltager i VmV workshoppen.

5

Eventuelt: Intet

4

Næste møde: Torsdag den 12. januar 2017 kl. 19:00 i Sejlklubbens

Christian, Knold,
Jørgen Bøe,
Bent.

Alle

lokaler.

Opdatering:
Efter mødet har Knold kontaktet Peter Tanev, der tager 12.500 kr. for et foredrag.
Knold har kontaktet Sejlklubbens festudvalg der er positiv overfor at arrangere en fejring af
vintersolhverv.

