Lynæs Havneråd
Referat af møde den 12. marts 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, Sailors Corner.
Afbud fra: DSRS.
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1. Lyn-X 2019:
1.1 Præsentation af ansøgninger til Aktivitetspuljen
1.2 Status på Travaljeroning
1.3 Opfølgning på arbejdspakker.
1.4 Markedsføring.
1.5 Aktiviteter
2. Eventuelt
Action
1.

Lyn-X 2019 den (24.) 25. og 26. maj 2019.
1.1 Ansøgninger om tilskud til aktiviteter.
Ansøgte projekter skal opfylde de fastsatte krav:
•
•
•

Nyskabende,
Bæredygtig,
Vil kunne gentages over en årrække

Badeklubben ønsker at etablere en kombination af sauna, isbad, og havbad. Klubben
kunne dokumentere, at kravene er opfyldt, så Havnerådet bevilgede 3.000 kr. til støtte
for projektet.
Lynæs Surfcenter ønsker tilskud til at arrangere Jazz Brunch søndag formiddag.
Krav er opfyldt, så der bevilgedes 3.000 kr. til projektet.
Lynæs Bådværft havde indsendt ansøgning om noget vikingespil, men uden
dokumentation, og da ansøger ikke var til stede til at besvare spørgsmål, kunne der
ikke tages stilling.

Josefine

Det besluttedes at lave en ny udbudsrunde.
1.2 Travaljeroning:
Lynæs Surfcenter og Lynæs Bådeværft havde begge vist interesse for at stå for
afviklingen af Travaljeroningen.
Det var et krav, at ansøgere, for at komme i betragtning, skulle indbetale et depositum
på 8.000 kr. til dækning af leje af bådene, samt til præmier.
Det er kun Lynæs Surfcenter, der har indbetalt det krævede depositum, hvorfor det
bliver Surcenteret, der kommer til at stå for Travaljeroningen i år.
1.3 Opfølgning på arbejdspakker
Der mangler stadig aftager til AP7, parkering.
Der skal følges op på AP9, Idrætsskolen.
Af hensyn til AP6, Pladsorganisering, blev situationsplanen for de enkelte aktiviteter
gennemgået. Planen udsendes separat efter drøftelse/godkendelse af havnens
personale.
1.4 Markedsføring
Josefine har oprettet en Instagram-konto til Lyn-X.
Hjemmesiden opdateres, herunder med et mere brugervenligt design af programmet
Der er aftalt samarbejde med TimeWinder om opsætning af bannere.
Der er fundet materialer til en flagallé, men der er stadig usikkerhed om det er ”store”
eller ”små” flag, og hvor ”den anden” befinder sig.

Johan

1.5 Aktiviteter
Alle opfordres til at sende oplysninger om planlagte aktiviteter til Josefine så hurtigt
som muligt, så hjemmesiden kan opdateres, og der kan laves materiale til
markedsføring.
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Eventuelt.
Intet

3.

Næste møde:
Tirsdag den 26. marts 2019. kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler.
Dagsorden:
1.
2.

Lyn-X 2019
Eventuelt

Møde om bespisning af gæster:
Tirsdag den 26. marts kl. 17:00 i Sejlklubbens lokaler.
(Indkaldelse og dagsorden udsendes separat til mødedeltagerne).

Alle

