
Lyn-X Open 
Evalueringsmøde



Agenda
- Opsumering i tal
- Regnskab
- Læringer 
- Feedback
- Næste år
- Vi har skabt en egenkapital



Link til billeder
Her

https://drive.google.com/open?id=1ylewFaI-DMt63ylSO_xfytvgDIDWc75a


Offline Statistikker

2017 2018 2019

Lørdag 850 Lørdag 1500+ ?

Søndag 950 Søndag 500+ ?

Stævnedeltagere 110 Stævnedeltagere 180 ?

Antal spisende fredag ? Antal spisende fredag? ?

Antal spisende lørdag ? Antal spisende lørdag ? - 
men udsolgt alle steder

?









Overordnet
- Vi har været langt bedre til familier i år
- Bedre samling på festivalen
- Folk er begyndt at forstå konceptet 



Det store regnskab
Internt - kun for havnerådet







LINK TIL BILAG

https://drive.google.com/drive/folders/146YBpJiWFy4tPZRu1EVcFNRD9ttVBY7P?usp=sharing


Kommentarer 
til regnskab

- Vi har sparet meget på rengøring / toiletter / 
fotografer / bådfører / barpersonale fordi vi har 
haft mange frivillige.

- Vi har bevist at vi kan lave en indtægt på at 
investere i en aktivitet

- I år har krævet rigtig mange frivillige, det 
afspejler sig i forplejningsposterne



Læringer 
- Der bør laves en forening der ejer projektet. Fx at bestille øl fra Unibrew var et 

helvede fordi vi ikke er organiseret
- En Lyn-X bar var en god ide, men den bør køres af en forening eller 

erhvervsdrivende på havnen - det er meget risiko at bære.
- Vi skal se om vi kan kopiere “travaljemodellen” til andre aktiviteter 
- Der er stor efterspørgsel på overnatning på havnen - ikke i området. Det kunne 

også skabe flere bespisninger og solgte drikkevare



Hørt på havnen
- Frivilligmad -  Københavnerne var ikke helt nede med smørrebrød eller den slags 
sandwich - kan vi give forskellige muligheder?

- Vi bør samle alle surfaktiviteter & surf stader i et område - alt med sejlsport osv.

- Hvor er karusellerne?

- Hvorfor bliver det store telt ikke brugt til noget i dagtimerne?

Hvad har I hørt og hvad siger I?



Hvad vil vi gerne med Lyn-X Open?



Hvordan gør vi her fra?
- Pinsen ligger 8-10 juni næste år (Time Winder) 2019

- Grundlovsdag d. 5. Juni 2019

- Kristi Himmelfarts 30. Maj 2019

- Skal vi køre fredag + lørdag + søndag eller måske kun lørdag?

- Hvem skal gribe den herfra?

- Er vi interesseret i at det bliver større?

- Hvad er strategien for at gøre det større i takt med at den faste indtægt falder?

- Vi skal have formuleret en ambition med arrangementet

- Kan vi få et sejlsportsstævne eller et (stort) træf af en art? - vi kan jo lave en investering i det 

- Der er 80.000 afsat til projektet næste år + 30.000 egenkapital. (50.000 i 2020)



Andet?


