Lynæs Havneråd
Referat af møde den 25. januar 2018 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Kite- og
Windsurfing Club, Lynæs Jollelav, Lynæs Bådelaug, Lynæs Surfcenter, Sailors Corner,
Halsnæs Kommune repræsenteret ved Rikke Høj og Steen Hasselriis.
Afbud fra: Lynæs Bådeværft.
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden: 1. Lyn-X 2018
– Rapport fra udvalget, herunder budget.
– Aktiviteter – indmelding fra havnens interessenter.
2. Andre begivenheder i 2018, herunder finansiering, jfr. referatet af Havnerådets
møde den 7. november.
3. Rapport vedr. ”Orange Elevator”
4. ”Hvad vil vi med Havnen?” i forbindelse med en eventuel ændring af status for
strandbeskyttelseslinjen. Start på en debat, der forventes at munde ud i et
notat, som alle Havnens interessenter kan tilslutte sig.

5. Eventuelt
6. Næste møde
Action
1.

Lyn-X i 2018 (9.-10. juni)
Johan refererede fra det møde, Lyn-X udvalget havde holdt umiddelbart før
Havnerådsmødet.
Det er tanken at fokusere på børn og børnefamilier med et bredt tilbud til de yngste
gæster. Dette tænkes i form af en bred vifte af aktiviteter, som børnene kan melde sig
til og afprøve i løbet af dagen. Johan har kontakt til Poul Petersens Idrætsinstitut (i
København), hvor arrangement af begivenheder indgår i uddannelsen. Det er tanken at
sætte et hold elever til at udforme aktiviteterne for børn, og assistere ved
gennemførelsen.
Alle, først og fremmest klubber og foreninger, men også forretningsdrivende opfordres
til at tænke på, hvad de kan tilbyde børn og børnefamilier den 9. 0g 10. juni
Forplejning til gæster og frivillige varetages af et ad hoc udvalg, bestående af Lyn-X
udvalget og repræsentanter for havnens spisestæder.
Der er forslag om at invitere firmaer til at udstille. Forslag kunne være Garmin, en
sejlmager, Lago Marine (marine motorer), m.m. Forslag er velkomne.
Indslag i øvrigt:






Surf stævne aktiviteter som sidste år
Match race
Travaljeroning
Sejlads med fjernstyrede både
Instruktør fra Sejl Sikkert

Øvrige input:
 Samle aktiviteter/udstillere geografisk, f.eks. foran bådværftet og langs den
vestlige kaj. (?)
 Bedre skiltning end sidste år
 Annoncering med højtalersystem eller SMS-advisering når et nyt programpunkt
starter.
Som led markedsføringen for Havnens Dag/Vild-med-Vand vil Theis Erichsen besøge to
havne, hvoraf Lynæs er den ene. Det vil være under stor mediebevågenhed, og vi
overvejer, hvad der skal ske under besøget.
Budget: Vi er ret langt fra et endeligt budget, men med en bevilling på 110.000 kr. fra
Halsnæs Kommune og omkring 15.000 i støtte fra Havnen og Vild-med-Vand,
balancerer udgifter og indtægter, om end der ikke er ret meget til honorar til

Alle

projektlederen. Ukendte størrelser p.t. er bl.a. evt. betaling til Poul Petersens
Idrætsinstitut og supplerende sponsorstøtte.
2.

Andre begivenheder i 2018
Det blev foreslået at arrangere en dragefestival.
Det er stadig en mulighed at arrangere et brugtbådsmarked, hvis der kan samles
interesse for det.
Forslag er stadig velkomne

2.

Havnerådets økonomi
Som anført i referatet fra sidste møde har Havnerådet en ”konto”, som er en del af
Havnens konto (en intern konto under Havnens kontoplan).
Det kommunale tilskud til Lyn-X aftrappes over de næste år, og det er derfor vigtigt, at
Havnerådet opbygger en kapital til fremtidige Lyn-X arrangementer samt andre løbende
begivenheder.
Et forslag kunne være at havnens forretningsdrivende kunne sponsere et årligt beløb til
Havnerådets aktiviteter, først og fremmest Lyn-x/Havnens dag. Beløbets størrelse er
genstand for forhandling, men fordelen er, at de forretningsdrivende betaler en gang for
alle for det aktuelle år, og derefter ikke bliver ”plaget” med yderligere ansøgninger om
støtte til aktiviteter.
Rationalet bag en sådan ordning er, at klubberne og foreningerne lægger et stort,
frivilligt arbejde, der i høj grad er basis for aktiviteterne på havnen, og dermed
forretningsgrundlaget for havnens erhverv. Derved yder foreningerne sit bidrag, og man
kan argumentere for, at erhvervsfraktionen yder et ”kontant” bidrag til de fælles
begivenheder.

3.

Rapport vedr. ”Orange Elevator”

Repræsentanten for projektet dukkede ikke op, så punktet begrænsedes til et kort
omtale fra Gert Møller, der kunne rapportere at der kun i meget ringe grad kom noget
konkret ud af projektet. I realiteten kun en ide om at etablere et akvarium med fisk fra
fjorden.
4.

Hvad vil vi med Havnen?
Status er, at der er en vis chance for, at Halsnæs Kommune vil ansøge om lov til at ophæve
strandbeskyttelseslinjen.
Hvis det sker, skal der udarbejdes en lokalplan for området, og det er her vi kan få
indflydelse på de fremtidige muligheder, hvis vi kan udarbejde et samlet forslag. Der skal
muligvis gøres noget ”lobbyarbejde” for at sikre flertal i kommunalbestyrelsen.
Tidshorisonten er, at et forslag fra Havnen skal være klar i løbet af maj måned.

6.

Eventuelt:
Vi arbejder på at opdatere medlemslisten, dels udsendelseslisten, dels den ”officielle”
liste på Havnens hjemmeside.
Venligst send meddelelse om evt. ændringer til undertegnede.
På hjemmesiden er det principielt nok at have en repræsentant – den officielle - for
hver aktør. Foreningerne opfordres ligeledes til at udpege denne repræsentant (eller
disse, hvis man mener at der skal være flere).

5.

Næste møde:
Onsdag den 21. februar 2018 kl. 19:00 i Sejlklubbens
lokaler.
Dagsorden:
Lyn-X 2018
– Andre begivenheder i 2018
– ”Hvad vil vi med Havnen?” Fortsat drøftelse.
– Valg af formand.
NB! Send meget gerne forslag til punkter på dagsordenen, samt input til de
eksisterende punkter med e-mail til formanden.

