
 
 

Lynæs Havneråd 
 

Referat af møde den 8. august 2017 i Sejlklubbens lokaler. 
 

Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Qajaq, Lynæs 
Surfcenter, Lynæs Kite- og windsurfing Club, DSRS, Lynæs Jollelav, Lynæs Bådelav, 
Badeklubben Lynæs Havbad. 

Halsnæs Kommune repræsenteret ved Rikke Høj. 
Afbud fra Yachtbroker 
Referent: Bent Bennedsen. 
 

Dagsorden: Dagsordenen: 
1. Havnens dag  Lyn-X i 2018? Hvordan? Hvor meget? Hvem? Hvad? 
(Skal der ansøges om støtte fra Kommunen skal det gøres indenfor meget 
kort tid)) 
2. Ny struktur for Havnerådets arbejde? 
3. Eventuelt 

4. Næste møde 
 

  Action 
1. 
 

Havnerådet kunne byde velkommen til Rikke Høj, der repræsenterer Halsnæs 

Kommune. Rikke overtager stillinen efter Nanna Vestergaard, der har fået en stilling i 

Københavns Kommune. Vi glæder os til samarbejdet. 

Havnens dag  Lyn-X i 2018? Hvordan? Hvor meget? Hvem? Hvad? 

Der var bred enighed om at vi skal tilstræbe at lave et tilsvarende arrangement i 

2018, (fredag den 8. til og med søndag den 10. juni). 

Meget afhænger af, om vi kan opnå kommunal støtte, og i hvilket omfang. Rikke 

kunne meddele at der er en politisk velvilje til at støtte et arrangement, men at vi 

må regne med at beløbet aftrappes med en vis (p.t. ukendt) procentsats hvert år der 

ydes støtte. 

Det betyder at der skal en større indsats af frivillige, hvis vi skal nå samme 

standard. 

Der er et ønske om et større indslag af sejlsport, hvilket kræver en person med 

kendskab og ”de rigtige kontakter”. Det er sandsynligt at Sejlklubben kan stille med 

en sådan.  

Johan er villig til at påtage sig at organisere den del, der har at gøre med surf og 

lign. 

Dette leder frem til en arbejdsdeling hvor Johan påtager sig at arrangere surf m.m. i 

nogenlunde samme omfang som i år. Sejlklubben står for sejlsportsindslagene. 

Selve arrangementet ledes af en ”bestyrelse” bestående af ca. tre af Havnerådets 

medlemmer (Johan og Sejlklubbens repræsentant ikke medregnet). 

Økonomien køres over Havnerådets ”konto” i Havnen. 

Vi afventer en udmelding fra Kommunen om, hvorvidt vi skal ansøge officielt om 

tilskud til næste års arrangement. 

 

 
 
 

 
 
 

2. Ny struktur for Havnerådets arbejde? 
 
På sidste møde blev der udtrykt ønske om en arbejdsform, hvor alle medlemmer ikke 
behøvede at komme til alle møder i Havnerådet. Man kunne f.eks. tænke sig en løsning 
hvor der blev nedsat en ”bestyrelse/forretningsudvalg” til løbende sager, og dermed et 
reduceret antal møder. 

 
Som Havnerådet er sammensat vil det betyde at enkelte foreninger og/eller 
forretningsdrivende afskæres fra indflydelse på beslutninger, truffet af ”bestyrelsen”. 
 
Man enedes om en model, der indebærer nedsættelse af ad hoc udvalg hvor det 
skønnes at være praktisk, f.eks. til Havnens dag/Lyn-X. Desuden udsendes dagsorden  

 



 
 
 
og oplæg i så god tid, at medlemmer der er forhindret i at deltage, kan sende input til 
de enkelte punkter. 
 
 

3. Eventuelt:  

Der er et ønske om en eventkalender på Havnens hjemmeside, hvor alle 

aktiviteter, både Havnens og foreningernes/de forretningsdrivende opslås. 

Formanden kontakter webmaster. 

 
 
 

Bent 

 
4. 

 

Næste møde: 

                        Tirsdag den 7. november kl. 19:00 i Sejlklubbens 

                         lokaler. 

 

 
 
Alle 

   

 


