Lynæs Havneråd
Referat af møde den 11. april 2018 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Jollelav, Lynæs
Bådelaug, Lynæs Surfcenter, Lynæs Kite- og Windsurfung Club, Badeklubben Lynæs
Havbad, Yachtbroker, Sailors Corner, Lynæs Bådeværft, Halsnæs Kommune repræsenteret
ved Katrine Maja Skovboel.
Afbud fra: Lynæs Fisk og Steakhouse
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.

Lyn-X 2018
Næste møde
Eventuelt
Action

1.

Lyn-X i 2018 (8.-10. juni)
Der har været afholdt møde i Lyn-X udvalget og ”Forplejningsudvalget” siden sidste
Havnerådsmøde.
Resultater og forslag fra disse møder, samt opsamling på status var koncentreret i en
slide-præsentation. Denne vedlægges dette referat, ligesom der refereres til enkelte
slides.
Slide 4, fredag: Badeklubben ønsker at stå for et arrangement.
Slide 5, Lørdag: Kajakopvisningen bliver ud for Oplevelsesbroen.
Havnerådet ønskede ikke at imødekomme Badeklubbens ønske om at
arrangere et loppemarked i ”klassisk forstand”. Jollelauget arrangerer
et ”Maritimt stumpemarked”.
Peter Øvre arrangerer udstilling af lokalt kunsthåndværk i Bådeværftet.
Theis Erichsen besøger Lyn-X. Forslag til aktivitet i den forbindelse
Efterspørges.
Slide 6, aften: Travaljeroerne spiser i Bådeværftet. Peter Øvre står for aftale
med disse, samt opsætning af overdækning udenfor bådeværftet og
musikanlæg m.m.. Detaljerne omkring dette specificeres i en kontrakt
mellem Havnerådet og Peter Øvre.
Slide 7 Søndag: Der vil ikke være kajakopvisning søndag.
Mad og drikke: Foruden de faste leverandører tilbyder Surfcenteret en café, Sailors
Corner har aftale med en leverandør af smørrebrød/sandwich, og der
entreres med leverandører af hhv. pizza og pandekager (crepes) og
vafler.
Slide 8-11:

Der arbejdes på et godt ”navn til ”klippekortet” . Forslag ”Lynæs Safari”
”Lynæs Turpas”. Andre forslag er velkomne.

Slide 12:

Vedtaget.

Slide14:

Der lejes ikke noget telt, til gengæld sørger Peter Øvre for
overdækning udenfor Bådeværftet med siddepladser.

Slide 15-17:

Tegningen justeres med fjernelse af det store telt. Mindre telte opstilles
fra toiletbygningen til kranen for at lukke for indkørsel til pladsen.

Slide 19:

Der var principiel tilslutning til en stand på TimeWinder.
Der var ikke tilslutning til at ”genbruge” TimeWinders plakater

Det undersøges,hvor man kan opsætte store reklamebannere i
nærheden af befærdede veje.
Streamers er bestilt.
Mulighed for at deltage i et arrangement Grundlovsdag.
Der annonceres i lokalavisen, men ikke med en helside.
Slide 22:

Der var ikke udpræget begejstring for det viste forslag. Sagen går
”i udvalg”.

Slide 24:

Budgettet som det så ud før mødet. Der vil løbende ske justeringer,
men p.t. udviser det et overskud på ca. 20.000 kr. Eftersom ideen med
valgplakater er opgivet, er der15.000 kr. til andre markedsføringsaktiviteter m.m.

2.
Eventuelt:
Intet.
3.

Næste møde:

Alle
Tirsdag den 1. maj 2018 kl. 19:00 i Sejlklubbens
lokaler.

Dagsorden:
1.
2.
3.

Lyn-X 2018 – de sidste detaljer (?)
Eventuelt
Næste møde

NB! Send meget gerne forslag til punkter på dagsordenen, samt input til de
eksisterende punkter med e-mail til formanden.

