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Vild med Vand
Notat fra 3. møde i "Vild med Vand - udvalget"
onsdag d. 6. april 2016 kl. 19.00 i Bådelaugets Klubhus

Deltagere: Johnny, Motorbådsklubben, Michael, Bådelauget, Kim, Lystbådehavnen, Vibeke
Sejlklubben - Afbud: Bjarne, Ro- og Kajakklubben
1. Præsentation af Bådelaugets klubhus - v. Michael

2. Vild med Vand + Havnens Dag
Hvordan har/får vi orienteret vores klubmedlemmer om Havnens Dag og at vores klubber og
havnen er aktive i Vild med Vand?
Der var en god og positiv tilbagemelding. Alle oplevede, at de havde god kontakt til
medlemmerne, og at såvel bestyrelser som medlemmer var klar over deres klubs
engagement.
Vibeke fortalte om problemer med Sejlklubbens hjemmeside, der betød, at hun lige nu
var på "gammeldags kontakt" direkte eller foldere. Det betød også, at der desværre
ikke var nogen informationer om vores engagement i Vild med Vand. Lige nu er det
strandet med en blank side på Sejlklubbens hjemmeside - uden mulighed for
opfølgning.
3. Havnens Dag - opsamling.
a. Besøg af redningshelikopter - tilbagemelding fra sekretariatet Vild med Vand
er, at vi intet skal fortage os. Vi bliver kontaktet, hvis vi mod forventning skal
stå for noget i denne sammenhæng.
b. Fiskehandleren - Kim har ikke haft kontakt, men er fortsat på opgaven.
c. Kontakt til fiskerne om åben båd - Kim har ikke haft kontakt, men er fortsat på
opgaven
d. Miljøet på havnen - til for 6 - 9 klasser (udviklet af Dansk Sejlunion, Grønt Flag
- Grøn Skole - Bjarne er på opgaven, og derfor er den udsat til næste møde.
e. Gå planken ud.... Vurderingen er udsat til næste møde.
f. Krabbeløb... Kim vurderer og snakker med Tom om at lave en krabbebane og
hvor den kan stilles op. Hvis det bliver gennemført, så vil det ikke være en
aktivitet som nogen skal stå for, men et tilbud, der er på havnen i lighed med
legepladsen. Kim bruger sit kontakt net til at få priser fiskenet. Det vendes på
næste møde.
g. Badenymfer /Badecheiker - Vibeke ville gerne være sikker på, at der er nogen,
der er klar og har lyst til at springe i vandet. Resten af holdet var overbevist
om, at det ikke ville være noget problem. De kommer af sig selv.
h. Konkurrence / konkurrencer... Vi drøftede, og vi kunne og burde have en
konkurrence. Vi var enige om, at det ville være en god ting. At hver klub stod
for et element, og at den i princippet skulle bygges op, så deltagerne kom
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rundt i / til klubhusene for at få opgaverne, og dermed også for at løse dem.
Præmien tænker vi over til næste gang.
Café - Kim orienterede om, at cafeen er udlejet, og vi aftalt at Kim i lighed med
fiskehandleren orientere om Havnens Dag og på den måde giver caféen
mulighed for at spille med. Kim tager kontakt inden næste møde.
Fiske-/ sejlerhusene - vi drøftede, at det ville være positivt, hvis de ville vise sig
frem på Havnens Dag. Vibeke foreslog snogbrød i midtercirklen, men det er
uegnet. Resultatet blev, at Kim høre hvad de har lyst til at vise frem over ved
dem. Snogbrødsaktivitet var en god idé, og Johnny tilbød den som aktivitet
ved motorbådsklubbens klubhus.

2. Arbejdsopgaver Havnens Dag
før dagen:
a. Aflevering af oplysninger om hvem der deltager i Åben båd - dato, og hvem
står for at samle listen. Alle er klar over, at de har en opgave, og at det ikke er
relevant at komme med tilbagemeldinger på nuværende tidspunkt.
Tilbagemeldingerne må gerne være klar til næste møde og senest 14 dage før
Havnens Dag.
b. Sikre /aftale med vores formænd, at de er tilstede ved åbningen af
badeplatformen - Efter debat besluttede vi, at dette udvalg + havnens formand
i princippet er de vigtigste, og at der ikke skal stå fem formænd og snuble over
hinanden. Formændenes fornemste opgave er at være til stede i klubhusene
og "sælge" klubben.
c. Åbne klubhuse - aftale/sikre bemanding i klubhusene i perioden. Alle er klar
over, at det er hver enkelt opgave, at sikre en bemanding af deres klubhus i
perioden 11.00 - 16.30.
d. Eventuelt materiale til opfølgning.... Hvad kan det være? Kan vi noget fælles?
Vi var enige om, at vi gerne vil have noget fælles materiale, men at vi ikke kan
nå at lave det seriøst og godt nok til Havnens Dag i år.
e. Det påhviler hver enkelt klub og haven at have gjort egne grills borde-bænke
mv. klart til Havnens Dag.
f. Det er udvalgets opfattelse, at deres klubmedlemmer er klar med åbenhed på
Havnens Dag..
g. Vi drøftede, hvilke markeringsmateriale for Åben båd, vi kender, som er nemt,
billigt og egnet. Michael undersøger om hvad plastikafmærkning, der kan
sættes på søgelænderet med et dobbelthalstik koster, og om det fås i en pæn
farve. Kim undersøge om han kan skaffe en billig og flot mærkeseddel, der er
let at klister på og tage af - via trykkeriet. De giver tilbagemelding på næste
møde.
h. Opsætning af plakater mv. - Vibeke fortalte om idéen med at sætte plakat op i
en tom forretning i Nørregade + eventuelt en optimistjolle. Og at Flemming
(hendes mand) ville prøve at få sat en op ved tanken på vejen til Hundested.
Det første vandt ikke genklang, men idéen med synlighed ved
hovedfærdselsårene gav genklang. Johnny vil sørge for at der sættes en op,
ved Amtsvejen i Kregme, Kim står for plakaten i havnen, og levere i øvrigt de
plader, plakaterne skal klisters op på - De er A1 format.
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Det førte til en aftale om den lille plakat med konkurrencen, der slutter 1. maj.
Den synes alle også skulle op og skabe opmærksomhed. Kim vil sørge for
Kvickly og Menu i Nordcentret, Vibeke for biblioteket og Spar på Ellevej. Hvis
andre kommer i tanke om gode steder, så skriver Kim gerne en plakat mere ud
til ophængning.
Pressemeddelelse - Vibeke står for pressemeddelelsen, hvis det ønskes vil hun
prøve at få en vinkler, med fra hver klub. I givet fald ønskes tilbagemelding om
vinkel og et foto på næste møde. Lige nu arbejder hun med en
pressemeddelelse for Sejlklubbens Zoom8-stævne d. 16-17. april, som hun
giver en tilsnigelse af Vild med Vand. (den er udsendt - se vedhæftede)

på dagen:
j. Indvielse af badeponton! Snor der skal klippes? Råber /højtaler til borgmester Det sørger Kim for. Ud over borgmesteren får formanden for havnen ordet.
Vibeke byder velkomme / takker af når de har talt, og resumerer dagens
program, herunder om redningshelikopteren, der kommer kl. 14. og sender
folk ud at bade eller rundt i klubberne.
k. Bjarne sørger for at kajakker og robåde klar på vandet
l. Vibeke holder kontakt med borgmesteren og plejer pressen
3. Presse - fælles synlighed
a. Den første pressemeddelelse blev bragt både i Gulvmåtten og Frederiksborg
Amtsavis. Formatet var A 3, så derfor er det ikke kommet videre ud til
udvalget. Aftalen blev, at Kim fremover ved kopiering lige sender den til mail,
så Vibeke kan sende den vider ud.
4. Kim orienterede om, at arbejdet med trappen og adgangsforhold er gået i gang. Molen
bliver ikke udvidet i år, men der er jo tale om flytbare løsninger. Og alt i alt er der ingen
grund til bekymringer.
5. Vibeke orienterede om, at vi i bund og grund havde fået afslag på vores ansøgning. De
mente, at aktiviteterne var rettet for meget mod egne medlemmer. Vi kunne have fået
2.000 kr. men Vibeke havde valgt at takke nej, og ikke være bundet. Der er mulighed
for at søge senere. Vigtigst er dog at vi først skal have nogle gode idéer /aktiviteter
som vi selv har lyst til at følge op.
Vibeke gav en tilbagemelding fra workshop "Det gode værtskab" . Hun havde håbet, at
andre fra udvalget havde fundet tid til at deltage, ....men lige nu kører de lidt i samme
rille "Åben havn", "Det gode værtskab" stort set samme "sang". Uanset det, så har der
begge gange været god kontakt, udveksling af erfaringer, forvaltninger fra de andre
klubber og haven som deltager.
Det bragte os videre til sikkerhed kursus i hjertestarter, der var aflyst på grund af
manglende tilmelding. Tilsvarende havde Motorbådsklubben aflyst kursus i
duelighedsbevis, som Poul Erik står for. Der var for få. - Og hvor Knud Erik måtte holde
på for Sejlerskolen i Sejlklubben. Vi vil derfor undersøge mulighederne for samspil.
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Herunder at vi inden næste sæson undersøger om, og hvordan sådanne tilbud kan
bliver et fælles tilbud til alle havnens klubber.
6. Vild med Vands hjemmeside er i luften se vildmedvand.dk
a. Der var ingen, der havde kigget den igennem, men den forsvinder ingen
steder hen, så muligheden står stadig åben.
b. log in for den lukkede del er frederiksværk (i felt et og to)
7. Vild med Vand - Aktivitets- / Huskelisten
a. Børnebørnsweekendtur - Johnny
b. Kajakbattel - Bjarne
c. Langdistancesvømning - Bjarne
d. Zoom8 stævne 16-17 april
8. Eventuelt
Lokalplan - På opfordring fortalte Kim om arbejdet for en ny lokalplan. Udvalget
udtrykte ønske om, at havnen spillede ud så snart som muligt, så eventuelle indspil fra
havnens brugere /andelshavere kunne komme med i det videre arbejde. Vi bringer
gerne besked og oplysninger videre på vore klubbers hjemmesider.
9. Næste møde
Mandag d. 2. maj 2016 kl. 19.00 i Ro- og Kajakklubben
(Alternativ Sejlklubben).

Med sejler hilsen
Vibeke
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