
Indkaldelse til Havnerådsmøde den 21. Februar 2018. 
 
Dagsorden som anført i referatet fra sidste møde er Dagsorden: 

-      Lyn-X 2018 
–      Andre begivenheder i 2018 
–      ”Hvad vil vi med Havnen?” Fortsat drøftelse. 
–      Valg af formand. 

  
Lyn-X: 
Lyn-X udvalget har afholdt et møde som optakt til behandlingen på Havnerådsmødet. Her følger en 
kort oversigt, men de nærmere detaljer vil blive præsenteret på mødet. 
Vi vil som tidligere nævnt fokuserer på børn og børnefamilier. Der forhandles med en Idrætsskole om 
at lave et arrangement (event) for børn, og levere noget af arbejdskraften. Afgørende er hvad det skal 
koste, og om det kan opfattes som en investering, så vi selv kan ”afspille” det de kommende år. 
Det foreslås at samle aktiviteterne omkring den gamle havn. Herunder at opsætte telte til de enkelte 
foreninger, samt et telt til ”forplejning”. Dette skal drøftes med havnens udbydere af madvarer (Sailors 
Corner, Skipperstuen, samt fiskerestauranten). Teltet kan også anvendes til et arrangement lørdag 
aften, hvilket især travaljeroerne vil sætte pris på. Havnerådet kan evt. stå for salg af øl m.m., hvilket 
potentielt kan give et pænt overskud. 
Det overvejes at invitere firmaer til at udstille. Mulige interessenter kunne være: Garmin, sejlmager, 
Marinemotor reparatør, surf udstyr. 
NB: Tænk gerne over, hvilke andre firmaer der kunne være interesseret. Betingelsen er at det ”har 
noget med vand at gøre”. 
Finansiering: Vi skal tænke i bæredygtighed, og udvalget drøftede flere metoder til at skaffe indtægter. 
En af dem er at lade havnens forretningsdrivende sponsorere Havnerådets aktiviteter, først og 
fremmest Lyn-X med et engangsbeløb pr. år. 
  
”Hvad vil vi med Havnen?” 
På sidste møde tog vi kort fat på denne diskussion. Der henvises til referatet. 
Alle havnens klubber, foreninger og forretningsdrivende opfordres (kraftigt) til at overveje, hvad de vil 
benytte en eventuel ophævelse af strandbeskyttelseslinjen til. 
Skriv, gerne detaljeret, hvad I ønsker, med begrundelse og gerne skitser m.m. og send det til 
Havnerådets formand. Så samler vi det til en ”ønskeliste”, der så kan drøftes og evt. prioriteres på et 
kommende Havnerådsmøde. 
  
Valg af formand 
I henhold til Havnerådets vedtægter skal der vælges formand hvert andet år. 
Alle opfordres til at foreslå kandidater. 
 
 


