Lynæs Havneråd
Referat af møde den 27. august 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, DSRS, Steen Hasselriis, Halsnæs Kommune/Lynæs Havn.
Afbud fra: Katrine Maja Skovboel, Peter Lassen
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
1.

Arrangementer i 2018 og Lyn-X 2019
Orientering om Sejlsportsliga 2019
Eventuelt
Næste møde

Arrangementer i resten af 2018 og Lyn-X i 2019

Action

Der skal afholdes et arrangement i forbindelse med vintersolhverv, i lighed med de
tidligere år. Det er vigtigt at invitationen kommer ud til alle, så ingen fejlagtigt tror, at
det er et arrangement alene for Sejlklubben.

Alle

Vibeke og Johan ser på mulighederne for et arrangement evt. med sauna og bad i
juledagene.

Vibeke,
Johan

Lyn-X 2019 den (24.) 25. og 26. maj 2019.
Overordnet set er det hensigten at søge at gentage succesen fra i år. Der vil blive en
del justeringer, ikke mindst på grund af Ligastævnet (jfr. Punkt 2).

2.

Foreløbig opfordres alle klubber/foreninger og forretningsdrivende til at overveje, hvilke
aktiviteter man vil arrangere under Lyn-X 2019. Specielt for foreningernes
vedkommende, hvordan man vil skaffe frivillige til det.

Alle

Der skal også afgives et antal frivillige til de fælles opgaver (parkering, informationstelt,
renholdelse m.m.). Se venligst vedlagte overslag over behovet for frivillige og begynd
gerne at agitere for at stille sig til rådighed de pågældende dage.

Foreninger

Ligastævner i 2019:
Frederik Wedel-Heinen orienterede om Sejlsportsligaen. Det er et Danmarksmesterskab
for klubhold, og det afvikles over et antal stævner, fordelt mellem klubber over hele
landet. Der sejles to weekender ved hvert stævne.
I 2019 er Sejlklubben Lynæs vært/arrangør af et af disse stævner. Det bliver i afviklet i
weekenden den 25.-26. maj, altså sammenfaldende med Lyn-X 2019, samt i den
følgende weekend.
Økonomisk vil de to begivenheder være fuldstændig adskilte, men det kan flytte en del
af Sejlklubbens opmærksomhed fra Lyn-X til ligasejladsen, således at Sejlklubben ikke
leverer så mange aktiviteter som til Lyn-X 2018.

3

Eventuelt.
Steen Hasselriis orienterede om den kommende Lokalplan:
Kommunen forventer, at strandlinjebeskyttelsen bliver ophævet efter det, der blev
betegnet som ”forslag nr. 2”, altså alt hvad der er ”havn”; i princippet alt øst for Lynæs
Havnevej.
Det medfører, at der skal udarbejdes en ny lokalplan for området, og her er det vigtigt
at alle interesser bliver fremført, så der – om muligt – kan tages hensyn til dem i den
kommende lokalplan.
Opfordringen er derfor, at Havnerådet indkalder til et møde, hvor alle interessenter kan
fremlægge ønsker til ”fremtiden”, så man kan drøfte disse og sikre at der ikke er
modstridende interesser.
Ideelt set skal mødet, og den efterfølgende bearbejdning af indspil, munde ud i en
samlet henvendelse fra Havnerådet til Halsnæs Kommune om ønsker til den fremtidige
lokalplan for området.

Det er vigtigt at understrege, at projekter, der optages i lokalplanen, ikke medfører
pligt til at realisere dem. Modsat, hvis et projekt ikke er medtaget i lokalplanen, kan det
senere blive særdeles vanskeligt at opnå tilladelse til at realisere det.
Mødet afholdes den 26. september kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler, og alle opfordres til

at reservere datoen og møde op.
Inden mødet kan man med fordel samle inspiration fra sit ”bagland” i foreningerne.
3.

Næste møde:
Onsdag den 26. september 2018. kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler.
Dagsorden:
1. Ny lokalplan for Lynæs Havn
2. Eventuelt
3. Næste møde
NB! Send meget gerne forslag til punkter på dagsordenen, samt
input til de eksisterende punkter med e-mail til formanden
Næste møde:
Onsdag den 7. november 2018 kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler
Dagsorden:
1. Lyn-X 2019
2. Solhvervsarrangement m.m. omkring juletid.
3. Eventuelt
4. Næste møde

Alle

Alle

Alle

