Lynæs Havneråd
Referat af møde den 26. marts 2019 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere, repræsentanter fra: Lynæs Havn, Sejlklubben Lynæs, Lynæs Bådelaug, Lynæs
Surfcenter, Lynæs Kite- og Windsurfing Club, Badeklubben Lynæs Havbad, Sailors Corner,
Skipperstuen, Lynæs Fisk- og Steakhouse.
Afbud fra: DSRS, Lynæs Jollelav, Yachtbroker, Lynæs Kro.
Referent: Bent Bennedsen.
Dagsorden:
1. Lyn-X 2019:
1.1 Opfølgning på mødet om bespisning.
1.2 Nye ansøgninger til udviklingspuljen.
1.3 Opfølgning på arbejdspakker.
1.4 Sponsorater.
1.5 Opfølgning på aktiviteter og program
1.6 Markedsføring.
1.5 Aktiviteter
2. Næste møde

3. Eventuelt
Action
1.

Lyn-X 2019 den (24.) 25. og 26. maj 2019.
1.1 Opfølgning på møde om bespisning:

Lyn-X udvalget afholdt et kort møde med de af havnens interessenter, der ønsker at
servere mad under Lyn-X.
Alle havde planlagt gode og varierede tilbud til gæster, og man skønnede, at udbuddet
var tilstrækkeligt til, at man ikke behøvede at invitere eksterne udbydere. Eventuelt
kunne der suppleres med en pandekagebod, som enten Josefine eller Lynæs Fisk- og
Steakhouse kan stå for.
1.2 Ansøgninger om tilskud til aktiviteter.
Der var ikke indkommet ansøgninger til denne runde.
Det blev besluttet at bevilge 5.000 kr. til opstilling af en hoppeborg. Leif/Sailors Corner
står for denne del af arrangementet.

Sailors
corner

1.3 Opfølgning på arbejdspakker
Travaljeroerne vil påtage sig AP7, parkering.
Der skal følges op på AP9, Idrætsskolen.
1.4 Sponsorater
Der arbejdes på sagen. Det er vigtigt at ansøgninger koordineres, specielt med
arrangørerne af ligastævnet.

Josefine

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. Der bør også oprettes begivenheder på lokale Facebooksider. Josefine
udsender mail desangående.
Der er tilmeldt ca. 11 stadeholdere.
1.6 Markedsføring
Der opsættes bannere ved krydset Frederiksværkvej og Amtsvejen, samt ved
Kregmerundkørslen.
Flagalleen er lokaliseret, og Frederik afhenter flag og stænger.
Josefine har en aftale med en kunstner om at lave skilte til de enkelte begivenheder.
Annoncesektion til Halsnæs Avis er under udarbejdelse.

Frederik

Der skal findes et firma til trykning af programmer flyers m.m. Vi søger internt.
Opdatering af ”Oplev Halsnæs”, ”Visit Nordsjælland”, Kontakt til Hundested Erhverv.
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Eventuelt.
Intet

3.

Næste møde:
Onsdag den 8. maj 2019. kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler.
Bemærk at datoen er ændret i forhold til den, der blev aftalt på
mødet. Derved tilgodeses flere medlemmer, og vi undgår kollision
med junioraktiviteter i klubhuset.
Dagsorden:
1. Lyn-X 2019
2. Eventuelt

Alle

