Lynæs Havneråd
Referat af møde den 1. maj 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, Lynæs Bådeværft.
Afbud fra: Yachtbroker
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1.
2.
3.

Lyn-X 2018
Næste møde
Eventuelt
Action

1.

Lyn-X i 2018 (8.-10. juni)
Telt, ølsalg og Travaljeroere:
Det bliver Havnerådet, der kommer til at stå for denne del af Lyn-X. Der er
ansøges om bevilling til salg af øl via Havnens cvr nummer. (Bevillingen er
modtaget efter mødet).
Der vil kunne købes øl andre steder, f.eks. hos Sailors Corner, så man enedes
om en pris for en ”normal” øl på 40 kr. Specielle øltyper m.m. kan sælges til en
højere pris. I tidsrummet 17:00 til 19:00 lørdag skal Travaljeroerne kunne købe
øl i teltet til 30 kr.
Fredag aften:
Badeklubben vil stå for et arrangement på Oplevelsesbroen/Molen. Teltet vil
være åbent.

Badeklub

Udstillere:
Der er udsendt invitationer til et antal firmaer, der få mulighed for at udstille og
evt. sælge produkter, i det omfang det ikke repræsenterer en ublu konkurrence
i forhold til Havnens interessenter.
Kriteriet er, at produkterne enten har en maritim tilknytning, eller er lokale.
Frivillige.
Der skal bruges 22 frivillige til fælles opgaver, herunder udskænkning i teltet.
Frivillige kan melde sig via Lyn-X hjemmeside, og der opereres med vagter á 5
timers varighed.

Alle

TimeWinder.
Som nævnt tidligere har vi mulighed for en stand på TimeWinder i Pinsen. Det er
gratis, men standen skal bemandes. Der efterspørges frivillige som kan svare på
evt. spørgsmål om Lyn-X, men som til gengæld får gratis adgang til TimeWinder.

Alle

”Klippekort”
Der opstilles en informationsstand ved indgangen (vest for Marineshoppen), hvor
disse ”klippekort” kan udlevere til besøgende børnefamilier. Vi mangler stadig et
godt navn til dette kort.

Alle

Sikkerhed.
Det er de enkelte aktører, der er ansvarlige for sikkerheden omkring de udbudte
Aktiviteter. Lynæs Havn amba eller Havnerådet kan ikke drages til ansvar for
hændelser i forbindelse med disse aktiviteter.
Til gengæld vil det være en god ide at udpege specifikke personer med kendskab
til førstehjælp, og der bør udarbejdes en overordnet beredskabsplan.

2.
Eventuelt:
Intet.
3.

Næste møde:

Alle
Mandag den 4. juni 2018 kl. 19:00 i Sejlklubbens
lokaler.

Dagsorden:
1.
2.
3.

Lyn-X 2018 – de aller 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.

