Lynæs Havneråd
Referat af møde den 8. maj 2019 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Surfcenter, Lynæs
Kite- og Windsurfing Club, Badeklubben Lynæs Havbad, Lynæs Jollelav Sailors Corner,
Yachtbroker.
Afbud fra: DSRS.
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1. Lyn-X 2019: Status på følgende:
1.1 Opfølgning på arbejdspakker.
1.2 Sponsorater.
1.3 Opfølgning på aktiviteter og program
1.4 Markedsføring.
2. Næste møde

3. Eventuelt
Action
1.

Lyn-X 2019 den (24.) 25. og 26. maj 2019.
1.1

Arbejdspakker.

AP7, Parkering: Travaljeroerne har påtaget sig denne opgave.
Vi skal være opmærksomme på, at vi muligvis ikke kan få tilladelse til at benytte
Stejlepladsen fremover, på grund af ”naboklager”(!?)
AP9, Idrætsskolen: Josefine følger op.
1.2

Josefine

Sponsorater

Der er skaffet sponsorater fra flere lokale firmaer og handlende, dog overvejende
naturalier, især har Stark leveret materialer til skilte m.m.
1.3

Opfølgning på aktiviteter og program.

NB! Oplysning om antal frivillige skal sendes til Josefine senest
søndag den 12. maj – Spisebilletter og T_Shirts.

Alle

Hver klub/forening m.m. skal angive antallet af frivillige, der skal have spisebilletter,
samt hvor mange T-shirts, man skal bruge til de frivillige. NB! Nogle har muligvis Tshirts fra sidste år og kan genbruge dem.

Informationer til programmet skal ligeledes sendes til Josefine
senest søndag den 12. maj.
Dette er vigtigt, for at aktiviteterne med beskrivelse kan komme i programmet og
avisen.

Alle

Der kommer 8 lokale kunsthåndværkere. Disse får plads øst for masteskuret. Tre
firmaer fra Hundested placeres på parkeringsarealet overfor marineshoppen.
Der opsættes borde og bænke på arealet nord for den gamle havn, og TimeWinder
tilbydes en stand samme sted.

Josefine

1.4 Markedsføring
Der opsættes bannere ved krydset Frederiksværkvej og Amtsvejen.
Det undersøges, om vi kan låne TimeWinder’s halmstak til opsætning af banner.
Der udarbejdes to gange fire sider til Halsnæs Avis. Fire sider til Lyn-X til annoncer og
generel omtale, samt fire sider til Ligastævnet. Josefine er i kontakt med avisen vedr.
tekst og billeder til det redaktionelle stof.
Som anført ovenfor er det yderst vigtigt, at Josefine har ajourførte oplysninger om
aktiviteter til brug for program og avis.

Josefine

Alle
2

Eventuelt.
Intet

3.

Næste møde:
Tirsdag den 11. juni 2019. kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler.
Dagsorden:
1. Opfølgning på Lyn-X 2019. Hvad gik godt/mindre godt? Hvad lærte vi?
2. Andre aktiviteter i 2019.
3. Eventuelt

Alle

