Lynæs Havneråd
Referat af møde den 19. juni 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, Sailors Corner, Yachtbroker, DSRS. Halsnæs Kommune repræsenteret ved Katrine
Maja Skovboel.
Afbud fra:
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.

Lyn-X 2018 – Opsamling, erfaringer og forslag til næste år.
Eventuelt
Næste møde
Action

1.

Lyn-X i 2018 – Opsamling, erfaringer og forslag til næste år
Johan Ingversen gennemgik projektlederens erfaringer, samt et foreløbigt regnskab,
ved hjælp af vedlagte præsentation.
Tilbagemeldinger fra Havnerådets medlemmer:
Der var generelt tilfredshed med arrangementet og afviklingen blandt både
foreninger og de fremmødte repræsentanter for erhvervsdrivende.
Aktiviteter for børn:
”Klippekortet” opfattes som en succes, om end placeringen af
informationsstanden gjorde det vanskeligt at se, hvor de blev udleveret.
Eleverne fra Idrætshøjskolen gjorde et særdeles godt stykke arbejde.
Hoppeborgen var velbesøgt.
Optimistjollesimulatoren var et godt blikfang og trækplaster. Selve sejladsen med
optimistjoller blev søndag flyttet til broen nedenfor Sejlklubbens lokaler, hvilket
medførte en markant stigning i antallet af besøgende.
Initiativet ”Kom og tegn” i klubhuset har muligvis medvirket til at få flere
børnefamilier i den retning.
Aktiviteter i øvrigt:
Ca. 200 gæster prøvede at sejle med DSRS’s redningsbåd.
Surfklubben havde succes med kurser.
Kapsejlads og surfstævner led under manglende vind, men blev gennemført. Efter
søndagens kapsejlads stod alle tre besætninger lige.
Toiletforhold:
Disse var utilstrækkelige og/eller blev ikke benyttet – det gælder især lørdag
aften. Dette skal gøres markant bedre de kommende år.
”Bag kulisserne”:
- Alle udstillere, foreninger m.m. skal være klar når der åbnes kl. 10:00.
- Der bør lukkes med en ”fysisk” barriere for uvedkommende kørsel på pladsen. Et
skilt med motorkørsel forbudt, midt på vejen, respekteredes ikke.
- Annonceringen led under dårligt farvevalg; hvid skrift på lyseblå baggrund er
svær at læse. Det samme gjaldt for programmet.
- ”Stumpemarkedet” havde ingen deltagere. Muligvis pga. manglende
markedsføring.
- Teltet blev ”monopoliseret” af Travaljeroerne i lidt for høj grad lørdag aften.
- Teltet kunne være udnyttet bedre, f.eks. til aktiviteter fredag aften.
- Der var problemer med kapaciteten på udskænkning af øl m.m. på
oplevelsesbroen under Travaljeroningen.
- Delte meninger om forplejning til frivillige. Der udtænkes et andet koncept til
næste år.

- Udlevering af trøjer og billetter til forplejning fungerede ikke optimalt.
- Bedre skiltning til orientering for besøgende er ønskelig.
Frivillige og projektleder.
Der var stor mangel på frivillige, især til de overordnede, ikke klubspecifikke
opgaver. Det virker som om det er svært at få foreningerne, og især deres
medlemmer til at ”tage ejerskab” af projektet, ud over klubbens egene
aktiviteter.
Det faktum at vi har en betalt projektleder kan være medvirkende til, at man
skubber ansvaret over på denne.
De kommende år har vi ikke tilskud til at betale en projektleder, i hvert fald ikke i
samme omfang. Det vil derfor være afgørende for, om vi kan gennemføre
et tilsvarende arrangement, at der er en markant stigning i antallet og
omfanget af den frivillige indsats. Dette vil blive et fokuspunkt på de
kommende møder, hvor Lyn-X 2019 er på dagsordenen.
Regnskab:
Det foreløbige overslag fremgår af vedlagte.
Travaljeprojektet har givet et overskud på ca. 1.200 kr. Beløbet afhænger af,
hvad man medregner under udgifter, men det er langt bedre end det underskud
på 13.000 kr. der var budgetteret med. Om 1.200 kr. er umagen værd er et
spørgsmål, men det, der står tilbage er, at vi har lært noget, uden at det har
kostet penge.
Samlet set har vi genereret et overskud på ca. 30.000 kr. til aktiviteter i
Havnerådet. En (væsentlig) del bør gemmes til næste år, hvor tilskuddet fra
Halsnæs Kommune er mindre.
2.
Eventuelt:
Intet.
3.

Næste møde:
Mandag den 27. august 2018. kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler.
Dagsorden:
1. Andre begivenheder og aktiviteter i 2018.
2. Oplæg til Lyn-X 2019, herunder organisation (f.eks. skal Havnerådet
være en forening med cvr. nummer?)
3. Eventuelt
4. Næste møde
NB! Send meget gerne forslag til punkter på dagsordenen, samt
input til de eksisterende punkter med e-mail til formanden

Alle

