Lynæs Havneråd
Referat af møde den 29. januar 2019 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Jollelav, Lynæs
Bådelaug, Lynæs Surfcenter, Lynæs Kite- og Windsurfung Club, Badeklubben Lynæs
Havbad, DSRS,.
Afbud fra: Steen Hasselriis, Peter Øvre, Morten Frederiksen, Halsnæs Kommune v/Jesper
Therkildsen
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1. Lyn-X 2019:
•
Gennemgang af organisationsplan.
•
Orientering om ekstern projektleder
2. Eventuelt
Action
1.
Lyn-X 2019 den (24.) 25. og 26. maj 2019.
Den udsendte organisationsplan blev gennemgået.
Johan orienterede om muligheden for at få en ekstern projektleder til at påtage sig AP1
– AP4, samt AP 10. Jahan er i kontakt med flere interesserede. Den pågældende vil
blive inviteret til næste møde i Havnerådet.
Der var generel opbakning til at organisere Lyn-X 2019 som beskrevet. Til gengæld var
foreningerne tilbageholdende med at påtage sig opgaver.
Den foreløbige fordeling er:
- Jollelavet påtager sig AP6, Pladsorganisation
- DSRS påtager sig AP13, Sikkerhed.
- Surfklubben undersøger om man kan tage AP5, Informationsstand.

Surfklubben

AP9, Idrætsskolen indebærer koordination med øvrige aktiviteter, især juniorsejlads, og
varetages af Lyn-X udvalget.

Lyn-X
udvalget

Tilbage står: Parkering, Frivillig forplejning, Oprydning og toiletter, samt pakken med
travaljeroning, ølsalg og telt.
Travaljeroning:
Der var en del diskussion om, hvorvidt man ønsker travaljeroning.
Erfaringerne fra sidste år var lidt blandede. På den ene side var det en god
”publikumsmagnet”, som antagelig gav tilskud til antallet af besøgende. På den anden
side var der klager over at roerne ”monopoliserede” teltet hele lørdag aften, at støjen
fra teltet gik ud over øvrige arrangementer, samt at ”manglende brug af
toiletfaciliteter” havde nogle ”uheldige konsekvenser”.
Holdningen var dog, at man skal søge at gennemføre travaljeroning også i
indeværende år, men at teltet evt. skal placeres et sted, hvor det ikke generer de
øvrige arrangementer, samt at der etableres tilstrækkelige toiletfaciliteter.
- Kan vi få den lokale afdeling af Stark til at sponsorere en toiletvogn?
Tilbage står spørgsmålet, hvem der skal stå for travaljeroningen?
Det er et større arbejde, det kræver en investering, men til gengæld er der mulighed,
for den forening, der påtager sig opgaven, at skabe en indtjening til foreningen.

Frederik WHeinen

Det virker som om Badeklubben overvejer, med Surfcenteret som anden mulighed.
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Bespisning af gæster og frivillige:
Lyn-X udvalget indkalder til et møde med Skipperstuen, Lynæs Fisk og Steakhouse,
samt Sailors Corner om udbud m.m. i forbindelse med Lyn-X 2019,

Lyn-X
udvalget

Eventuelt.
Spørgsmål fra Badeklubben om flag-allé til Lyn-X og andre begivenheder. Sagen
undersøges.

Lyn-X
Udvalget

3.

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

Lyn-X 2019
Eventuelt

Næste møder:
Tirsdag den 12. marts 2019 kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler
Tirsdag den 26. marts 2019 kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler

Alle

