Lynæs Havneråd
Referat af møde den 11. juni 2019 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Lynæs Sejl- og Kajakklub, Lynæs Surfcenter,
Lynæs Kite- og Windsurfing Club, Lynæs Jollelav, DSRS, Sailors Corner,
Afbud fra: Badeklubben Lynæs Havbad, Yachtbroker, Lynæs Bådelaug, Josefine.
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1. Lyn-X 2019: Opfølgning og input til næste år.
2. Næste møde

3. Eventuelt
Action
1.

Lyn-X 2019 den (24.) 25. og 26. maj 2019.
Både Josefine og Johan havde meldt afbud, hvilket var temmelig uheldig. Dog var
Surfcenteret repræsenteret ved Jeppe.
Josefine og Johan fik dog mulighed for at afrapportere via et videomøde mandag
formiddag. En rapport fra dette er indsat nederst i referatet.
Parkering:
Opkrævning af afgift for parkering kræver tilladelse fra Politiet, hvilket vi ikke vidste,
men det blev klaret ad hoc med lidt velvilje.
Vi kan ikke benytte stejlepladsen til næste år, på grund af klager fra (en) nabo. Hvis
flere både er søsat til næste år, kan dele af arealet antagelig benyttes til parkering.
Trods afspærring var der trafik af biler til forpladsen ved kranen. Ifølge et regulativ skal
der være fri og uhindret adgang til havnen, men det må, ved passende foranstaltninger,
kunne fraviges (bortset fra absolut nødvendig trafik) ved fremtidige arrangementer. Der
bør ikke køre biler blandt publikum.
Informationsstand:
Surfklubben meldte om meget lidt aktivitet, Vi behøver måske ikke en sådan til næste
år.
Aktiviteter:
Forpladsen, (pladsen mellem bådeværftet og havnebassinet) blev ikke udnyttet. Til
fremtidige arrangementer bør placeres et telt og skaffes læ, så der kan foregå flere
aktiviteter på området.
Tilmeldingen til aktiviteterne var flyttet til facebook, hvilket ikke fungerede særlig godt.
Surfklubben meldte f.eks. om manglende tilmelding til deres introduktion til
surfaktiviteter. Det foreslås at tilmelding flyttes til hjemmesiden som sidste år.
DSRS tilbød ikke sejlture, på grund af et forbud mod planende sejlads med gæster.
Redningsøvelsen blev aflyst på grund af manglende tilskuere.
Surfcenteret melder om stor tilfredshed med Travaljearrangementet.
Havnen havde ingen problemer.
Oprydningen i løbet af de to dage var særdeles effektiv.
Annoncering:
Sailors Corner efterlyste bedre koordinering af annoncering. Manglende/mangelfuld
annoncering har muligvis fået de ventede kunsthåndværkere til, ikke at deltage.
Til næste år skal fristen for indsendelse af oplysninger om aktiviteter m.m. rykkes, så
der er tid til korrektur.
Regnskab:
Regnskabet er endnu ikke endeligt, idet der mangler opgørelse af indtægter fra
parkering, samt enkelte udgifter. På nuværende tidspunkt ser det ud til at balancere,
dog kan vi forvente et mindre underskud, når alt er gjort op.

Lyn-X 2019 – Rapport fra videokonference med Josefine og Johan.
Godt:
Besøgstallet, baseret på ”tæller” var ca. 3000, hvilket er særdeles pænt, vejret taget i
betragtning.
Der var godt ”flow” rundt på området.
God interesse for begynderaktiviteter.
Travaljeroningen med efterfølgende fest var en stor succes.
Skolen ved Havet deltog med alle elever og lærere
Mange positive tilbagemeldinger fra deltagere, foreninger og samarbejdspartnere
Alle stævner havde gode forhold og, som jeg så det, var der plads til alle på vandet
God ‘børne/familie’ station nede ved legepladsen (ved Leif)
Der var megen aktivitet og mange besøgende omkring Surfcenteret.
Mindre godt:
Pladsen nord for den gamle havn virkede lidt ”død”.
Der bør opsættes skilte ved de enkelte aktiviteter.
Parkering var et kapitel for sig.
Rygter om, at man skulle betale 50 kr. for parkering må mest sandsynligt
henvises til nogle ”smarte” personer, der har søgt at udnytte situationen ved at
stoppe biler før parkeringskontrollen og afkræve betaling.
Mange nægtede at betale, og de meget unge mennesker, der var sat på opgaven
måtte opgive at inddrive pengene/afvise bilisterne.
Lære til næste år: Hvis vi skal have betalt parkering, skal det fremgå af
annonceringen, og et skilt i god tid før kontrollen.
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Eventuelt.
Intet

3.

Næste møde:
Tirsdag den 3. september 2019. kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler.
Dagsorden:
1.
2.
3.

Andre aktiviteter i 2019.
Lyn-X 2020
Eventuelt

Alle

