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Svendborg Kommune 
Kultur og Fritid 
Miljø, Erhverv og Teknik 
 
 
Udviklingsplan for Rantzausminde Lystbådehavn, ansøgning om midler til udvikling 
 
 
 
I brugerudvalget for Rantzausminde Lystbådehavn, har vi i samarbejde med Havnemester Hans 
Søby, arbejdet med planer for at udvikle og fremtidssikre lystbådehavnen. 
 
Vi ser at der er behov for at udvikle havnen så vi sikre den opfylder de behov vi som brugere har, 
men ikke mindst også at havnen kan være med til at tiltrække nye borgere til området og fortsat 
være en naturligt samlingspunkt for vandaktiviteter i den vestlige del af Svendborg, herunder 
naturligvis Tankefuldområdet. 
 
Vi har haft et indledende møde med arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard hvor der er angivet 
nogle muligheder, omkostningerne til dette er finansieret af Svendborg Havn. 
 
 
Nu er vi ved de næste step: 
Gennemførelse af en dialogmøde hvor vi vil inddrage alle interesserede i området så vi sikre 
optimal medinddragelse. 
En del af havnens brugere har foretaget nogle vedligeholdelsesarbejder på havnens masteskur, og 
derved ”tjent” penge til gennemførelsen af dialogmødet. 
 
 
Der er dog ingen grund til at starte projektet, hvis vi ikke er sikre på at vi har det økonomiske 
grundlag til udarbejdelse at udviklingsplanen. 
 
 
Brugerudvalget for Rantzausminde Lystbådehavn ansøger derfor udvalget for Kultur og Fritid, og 
udvalget for Miljø, Teknik og Erhverv, om økonomisk støtte til gennemførelse og udarbejdelse af 
udviklingsplan for havneområdet. Udgiften skønnes at være i alt ca. kr. 150.000 incl. udlæg, ex. 
Moms.  
 
 
Vi foreslår at de to udvalg deles om udgiften, og dog således at udgiften søges indarbejdet i det 
endelige projekt, der tænkes gennemført ved en stor grad af finansiering via fonde. Lykkedes det 
vil de kr. 150.000 naturligvis blive tilbagebetalt. 
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Der ligger et stort uudnyttet potentiale i området. Rantzausminde Havbadeforening har startet 
vinterbadning og med opstilling af sauna skabt liv på havnen, og der er bestemt andre vand 
aktiviteter der kan stimuleres med de rigtige forhold, til stimulering af ”Det gode Liv”!! 
 
Vi håber på en snarlig positiv tilbagemelding fra udvalgene / forvaltningerne, så vi kan fortsætte 
arbejdet til glæde for borgerne i området. 
 
Venlig hilsen 
Brugerudvalget for Rantzausminde Lystbådehavn 
 
Fm. Kjeld Hansen,  
Kystvænget 1,  
5700 Svendborg.  
E-mail: i-k-hansen@webspeed.dk,  
Tlf. 21685536  
 
Fremsendt via E-mail til: 
Lars Erik Hornemann 
Henrik Nielsen 
Søren Thorsager 
Søren Bach Hansen 
Cc: Hans Søby 
 
 
Bilag: 

 Præsentation af visionsarbejde (udarbejdet forår 2017) 

 Referat af møde om visioner for Rantzausminde 

 Oversigtskort for visioner og ønsker 

 Tilbud på rådgivningsydelse. 
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