Lynæs Havneråd
Referat af møde den 1. juni 2018 i Sejlklubbens lokaler.
t

Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Lynæs Jollelav, Lynæs Bådelaug, Lynæs
Surfcenter, Lynæs Kite- og Windsurfung Club, Badeklubben Lynæs Havbad, Sailors Corner.
Afbud fra: Yachtbroker, Sejlklubben Lynæs
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1. Lyn-X 2018 – De sidste detaljer
2. Næste møde
3. Eventuelt
Action
1.

Lyn-X i 2018 (8.-10. juni)
Johan Ingversen gennemgik de sidste detaljer ved hjælp af vedlagte præsentation.
Frivillige:
Der mangler frivillige til diverse opgaver, især mangler der 8 personer til vagter
til baren i teltet. Alle opfordres til at søge i ”baglandet”.

Alle

Infotelt:
Der opstilles et informationstelt ved ”indgangen” over for Marineshoppen.
Vi mangler (også) frivillige til at bemande denne. ”Klippekortet” og programmer
udleveres herfra, ligesom der kan svares på generelle spørgsmål vedr.
arrangementet.
Fredag aften:
Der bliver intet arrangement fredag aften.
Annoncering:
Der indrykkes en helsides annonce i Halsnæs avis.
Information deles på Facebook
Der opstilles en trailer med ”banner” på Amtsvejen.
Sikkerhed.
Det er de enkelte aktører, der er ansvarlige for sikkerheden omkring de udbudte
aktiviteter. Lynæs Havn a.m.b.a eller Havnerådet kan ikke drages til ansvar for
hændelser i forbindelse med disse aktiviteter.
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Oprydning omkring byggepladsen:
Det vil være ønskeligt, at der blev ryddet op omkring Havnekontoret og
Sejlerkøkkenet, i det omfang det er muligt af hensyn til byggeriet.
Erfaring fra TimeWinder.
Der var opstillet en stand på TimeWinder, men kun om lørdagen, idet det ikke
var muligt at finde frivillige til bemanding. Bådelauget bemandede standen
lørdag, og tilbagemeldingen var positiv.
2.
Eventuelt:
Intet.
3.

Næste møde:
Tirsdag den 19. juni 2018. NB! kl. 20:00 i Sejlklubbens lokaler.
Dagsorden:
1. Erfaringer fra Lyn-X 2018
2. Eventuelt
3. Andre arrangementer i 2018
4. Næste møde
NB! Send meget gerne forslag til punkter på dagsordenen, samt
input til de eksisterende punkter med e-mail til formanden
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