Lynæs Havneråd

Referat af møde den 27. januar 2015 i Sejlklubbens lokaler.
Deltagere: Peter Lassen (Lynæs Havn og Lynæs Bådelaug), Morten Frederiksen (Lynæs
Havn), Niels Nordbye (DSRS), Søren Biering (Lynæs Marinecenter), Frederikke Biering
(Lynæs Sejlklub), Rolf Danatzky (Lynæs Jollelav), Thomas Ingversen (Provianten), Johan
Ingversen (Lynæs Surfcenter), Peter og Benny Rasmussen (Lynæs Quajaq), Tobias
Schmidt Larsen (Yachtbroker)
Gæst: John Sørensen, Kronborg Marine.
Referat: Bent Bennedsen.
Dagsorden :
1.
2.
3.

Evaluering af sidste års aktiviteter
Beslutning om, hvilke arrangementer vi skal have i 2015 og hvornår
Nedsættelse af ”tovholdere” udvalg til at stå for arrangementerne.

Action
1

Evaluering af arrangementer i 2014.
Åben Havn:
Bordet rundt blev der givet udtryk for overvejende positivt udbytte af Åben Havn
arrangementet. Vejret drillede lidt, og der var færre besøgende end vi havde håbet på,
men alt i alt et positivt indtryk.
Der var bred enighed om at afholde et Åben Havn arrangement i 2015.
Midsommerfesten:
Denne blev ikke det tilløbsstykke, man havde håbet på, måske fordi den lå temmelig tæt
på Åben Havn arrangementet.
Det besluttedes ikke at lave et fælles arrangement i 2015, men at overlade det til de
enkelte foreninger at afholde Sankt Hans/Midsommer arrangementer.
Brugtbådsmarkedet:
Dette arrangement involverede kun en del af Havnerådets medlemmer, men alle var
enige om at det have været udbytterigt for havnen som sådan. Et udvalg under
Havnerådet havde på et møde den 26. november 2014 evalueret arrangementet og
anbefalet en gentagelse i 2015.
Der var enighed om at afholde et nyt brugtbådsmarked i 2015.

2

Der var enighed om at kombinere Åben Havn og Brugtbådsmarkedet, så
arrangementerne afholdes i samme weekend.
Det noteredes at arrangementerne potentielt henvender sig til forskellige målgrupper, og
dette skal der tages hensyn til i forbindelse med markedsføring og indretning af området i
forbindelse med arrangementerne.
Den mest optimale dato synes at være 6. – 7. juni, med den 5. juni (Grundlovsdag) som
”optakt”.
Thomas Ingversen undersøger om dette kolliderer (væsentligt) med andre
arrangementer.

Thomas

(Efterfølgende har Tobias meddelt at der er Åben Havn i Holbæk i denne weekend).
3

Der var ønske om at hele Havnerådet deltager i arrangementet af både Åben Havn og
Brugtbådsmarkedet. Der blev derfor ikke nedsat udvalg og ”tovholdere”.

4

Næste møde afholdes den 10. marts kl. 19:00 i Sejlklubbens lokaler
Dagsorden er planlægning (i detaljer) af Åben Havn og Brugtbådsmarked.
Som optakt til næste møde diskuteredes:
Annoncering: Der annonceres særskilt til målgrupperne (Åben Havn og
Brugtbådsmarked), men det ”andet” arrangement nævnes.
Åben Havn forventes annonceret nogenlunde som de forrige år, om end med mere fokus
på at nå ud til en geografisk bredere kreds.
Brugtbådsmarkedet:
Annoncering på Scanboat med en ”bannerreklame” koster ca. 5000 kr. for en måned. Den
Blå Avis er en anden mulighed.
Annoncering på Yachtbroker’s og Kronborg marines hjemmesider.
Tobias Larsen og John Sørensen følger op på muligheder og priser

Tobias og
John

Mulighed for omtale i bådbladene ved at indsende en pressemeddelelse.

Bent

Erik Jernberg, der lavede plakater til sidste års Brugtbådsmarked inviteres til næste
møde.

Frederikke

Hjemmesiden gøres klar til et nyt marked, og der oprettes en Facebook-profil.

Bent

Mulighed for støtte fra Halsnæs Turistråd ved at angive at Brugtbådsmarkedet vil
tiltrække besøgende fra det meste af Sjælland og potentiels fra Østjylland via Molslinjen
(Tobias).

Thomas
og Bent

Det foreslås at opkræve et fast gebyr for både, der deltager i Brugtbådsmarkedet. Dette
skal så dække annoncering og havnepenge (Gebyret må evt. reguleres for lokale både,
idet disse ikke betaler havnepenge). Forslaget er 500 kr. pr. båd.
Der skal findes en forening, firma eller lignende (legal person?) til at stå for opkrævning
og administration af deltagergebyret.
Udsendelse af ”nyhedsbreve” til de øvrige havne og sejlklubber (udveksling af e-mail
adresser mod en modydelse (hvad?)).

Bent

”Gastebørs” kan evt. tilbyde transport/hjælp til transport af både, fortrinsvis fra
destinationer der kræver længere sejlads.

Johan

Mulighed for at potentielle købere kan tilbringe en weekend eller lignende ombord på en
båd.

Niels

