Lynæs Havneråd
Referat af møde den 6. marts 2017 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Bådelaug, Lynæs
Qajaq, Lynæs Jollelav, Badeklubben Lynæs Havbad, Lynæs Surfcenter, Yachtbroker, Sailors
corner, Lynæs fisk og Steakhouse. Halsnæs Kommune v. Nanna Vestergaard.
Afbud: Skipperstuen, DSRS.
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:

1. Kombineret Lyn-X og Havnerådsmøde med information om status og
fremdrift for projektet. Deltagelse af Havnerådet og eksterne interessenter i
Lyn-X.
2. Møde for Havnerådet: Opfølgning på Havnens dag og øvrige aktiviteter i
løbet ar året.
3. Eventuelt
4. Næste møde
Action
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Johan Ingversen præsenterede projektet, herunder især hjemmesiden, som kan findes
på adressen www.lyn-x.dk.
Johan udsender et særskilt referat fra denne del af mødet med liste over eksterne
deltagere.
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Havnens dag.
En af opgaverne er at se strukturen i de begivenheder, der udrulles i weekenden
den 10. – 11. juni.
- Havnens dag bliver afviklet lørdag den 10. juni med de aktiviteter, der traditionelt
knytter sig til denne dag.
- Vandsportsfestivallen Lyn-X afvikles lørdag og søndag.
- Brugtbådamarked afvikles lørdag og søndag.
En del aktiviteter er fælles for Havnens dag og Lyn-X, forstået på den måde, at hvis vi
ikke havde vandsportsfestivallen, ville aktiviteterne afvikles som de foregående år. Men
med Lyn-X har vi nu en koordinator (Johan Ingversen), der kan tage sig af annoncering
og tilmelding til disse aktiviteter Dertil kommer en dedikeret hjemmeside.
Johan Ingversen vil således være den overordnede ansvarlige for det samlede
arrangement, men klubber, foreninger og forretningsdrivende er selv ansvarlige for de
aktiviteter, som disse udbyder. Aktiviteterne skal tilmeldes til arrangementet, hvorefter
Johan indføjer dem på aktivitetslisten og annoncerer på Kultunaut.
Der nedsættes et antal ad hoc udvalg, p.t.:
”Logistikudvalg”, foreløbig bestående af Johan Ingversen og Morten Frederiksen.
Opgaven er at sikre adgangsveje, parkering, allokering af pladser til autocampere,
toiletforhold m.m.
”Forplejningsudvalg” bestående af Leif Christiansen og Charlie til koordinering af
bespisning af gæster, deltagere og frivillige.
Øvrige udvalg nedsættes efter behov.
Aktiviteter ud over Havnens dag:
Sejlklubben søger at etablere et antal ”venskabsbåde”, hvor interesserede kan sejle
med bådejere, i en periode, og på den måde blive introduceret til det at være bådejer.
Denne aktivitet er også en del af Havnens Dag.
”Åben båd”: Invitation til gæster på Havnen til at besøge et antal både og tale med
ejer/besætning om denne bådtype, om det at være bådejer m.m. Åben båd foregår
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primært på Havnens Dag, men kan evt. gentages i løbet af sæsonen, hvis der er
interesse for og opbakning til det.
Jollelavet arbejder med ideer om fiskekurser for børn.
Lynæs Bådelaug vil evt. deltage i initiativerne omkring venskabsbåd og åben båd i det
omfang, der kan findes interesserede bådejere.
Badeklubben vil arrangere ”Kom og svøm” for potentielle medlemmer i løbet af
sæsonen.
Lynæs Surfcenter vil prøve at gentage succesen fra sidste år med Sommerbio.
Det har længe været et sort ønske at få lavet en reklamefilm om Lynæs Havn, der
indfanger og formidler de værdier som havnen har. Lynæs Surfcenter søger på vegne af
havnerådet og bliver midlerne bevilget bliver der afholdt løbende workshops omkring
outputtet med interesserede repræsentatnter fra havnerådet.
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Eventuelt:
I regi af Vild-med–Vand afholdes et åbent arrangement med foredrag af Karsten
Munkvad. Emnet er historien bag Lynæsjollen, træbåde, og fjorden før og nu.
Arrangementet afvikles den 31. marts kl 19:00.

4.
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Næste møde:
Mandag den 8. maj kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler
Dagsordenen vil bl.a. omfatte en ”brainstorming om PR i forbindelse med weekenden
den 10. – 11. juni, samt opfølgning på aktiviteter denne dag og i løbet af sæsonen.
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