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Rantzausminde Bådelaug’s bestyrelse.
Formand & kontaktperson til DT:
Jens Erik Andersen, Stenbukken 40, Svendborg
E-mail: sjerik24@gmail.com
Næstformand
Frede West, Kogtvedparken 78, Svendborg
E-Mail: fwest@live.dk
Kasserer:
Henrik Petersen,Aninevej 9, Svendborg
E-mail: hfp1006@hotmail.com
Bankkonto: Reg. 0862 Konto 0000290416

Tlf: 6220 8838
Mob: 6172 0638
Mob: 2084 1165

Mob:2537 0675

Sekretær :
Nikolaj Iversen, Toftevej 1 , 5771 Stenstrup
E-mail: nikolajtoftevej1@gmail.com

Mob. 2027 0538

Bestyrelsesmedlem:
Jan Pedersen, Mira Mare 8, Svendborg
E-mail: jan.gulnare@icloud.com

Mob: 7175 6366

Suppleant:
Lene Engar Iversen, Toftevej 1 , 5771 Stenstrup
Mail: leneengeriversen@gmail.com

Mob. 5073 5323

Bladet , Hjemmeside og Slibemaskinen
Ole Madsen, Nordgade 12, Ollerup
E-mail: post@rantzausmindebaadelaug.dk

Flaggaster:
Hans Jacobsen

Mob. 4141 7027

Mob. 2423 4840

Rantzausminde Bådelaug er medl. af
Danske Tursejlere
Odensevej 197 A, 5600 Fåborg. Tlf.; 7021 4242.
Rantzausminde Bådelaug’s medlemmer kan tegne medlemskab i DT for 345,00
kr. (p.t.), hvilket samtidig indeholder ansvarsforsikring på medlemmets båd.
Deadline for næste blad er 26 april 2018
Næste blad udkommer i Maj måned 2018
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Nyt fra bestyrelsen:
Så lakker året 2017 mod enden, og det er tid til at gøre status for året, der er gået.
Vejrmæssigt blev det en lidt blandet fornøjelse. Der var kun enkelte dage med
fint vejr, og ikke noget længerevarende stabilt vejr. Det er ikke et år, der vil blive
husket tilbage på.
Vi er optimister, så næste år må det blive godt.
De fleste både står nu på land og pakket godt ned for vinteren.
Den eneste aktivitet der er i havnen nu er dem, der forsøger sig med lidt fiskeri.
Det er også i den grad op ad bakke. Der er langt imellem fiskene i øjeblikket.
I de år jeg har forsøgt mig fiskeriet (ca.25 år), har det aldrig været så dårligt som
i år.
Hvad det skyldes skal jeg ikke gøre mig klog på , men svært er det.
I foråret havde vi arrangeret en tur til Fynsværket i Odense
Vi var ca. 15, og var rundt og se værket. Vi sluttede af med kaffe og kage.
I eftersommeren havde vi arrangeret en tur til Fiskernes Hus i Bagenkop.
Vi fik en rundvisning på museet, som var rigtigt spændende.
Bagefter spiste vi vores medbragte madpakker på havnen. Vejret var fint, så det
var en god oplevelse.
I efteråret vi besøgte vi Sejlermuseet på Frederiksø. Vi fik rundvisning og fik en
masse gode historier. Spændende aften.
I sensommeren blev masteskuret malet efter opfordring fra Hans Søby.
Vi har ligesom gjort vores for at komme videre i projektet vedrørende forbedringer af havnen.
Skal der laves ændringer på faciliteterne i vores havn, kræves der forståelse fra
byrådet (med ændringer af lokalplaner mm). Vi har det årlige møde med havneudvalget til foråret, så må vi se, hvad der kommer ud af det.
I efteråret er dækket på bro 5 skiftet.
Til slut vil bådelauget sige tak til alle for året, der er gået og ønske alle et godt
Nytår.
Jens Erik Andersen

Vi er nu kommet på Facebook!!
Det måtte jo ske. Også for Bådelauget vi må følge med udviklingen
Lene (vores aktive Suppleant) skriver at der er blevet oprettet en Facebook
gruppe til Bådelauget.
Den hedder Rantzausminde Bådelaug.
Så er du på Facebook kan du få friske nyheder der, når den rigtig kommer i
gang.
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Aktivitetskalender
Vintertur til Marstal Søfartsmuseum
Onsdag den 24. januar
Se side 20 HUSK tilmelding
DT (Danske tursejlere ) holder et foredrag
Tirsdag den 13/3-2018. kl. 19.00 på Rantzausminde skole

Se side 23 HUSK tilmelding

Generalforsamling!!
Strandgården, torsdag den 22. marts kl.

19.00

Se side 25 og 27 Husk tilmelding!!

Standerhejsning den lørdag 5. maj kl. 15.00
Tag ægtefælle/kæreste med og lad os få en hyggelig eftermiddag sammen.
Foreningen er vært med en lille en til næsen, og vi har allerede på dette
tidlige tidspunkt bestilt godt vejr
HUSK at sætte et kryds i kalenderen,
der er jo længe til !!
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Henrik Pedersem, kasserer.

Med venlig hilsen og godt nytår

Denne betalingsform er nemmest og billigst for både dig og bådelauget.

Betalingsfrist 1. februar.

Husk at anføre navn,så er du automatisk registreret hos bådelauget.

Hvis du har adgang til netbank, vil vi gerne have, at du overfører pengene til
Rantzausminde Bådelaugs bankkonto. Reg. 0862 Konto 0000290416

Kontingent for 2018 er 100 kr.

__________________________klip________________________________

Tag straks og klip denne side ud og sæt den på opslagstavlen -eller tast den ind med det samme!

Brug Miljø Slibemaskinen med støvsuger
Så er sejl sæsonen 2017 ved at være slut for mange, og dermed er der
også en del både, der skal op at stå på vinter pladsen ved Strandgården. I
den forbindelse er der bådejere, der allerede nu går i gang med at forbedrede sæsonen 2018.
I foråret (2017) var vi et par bådejere, der havde en uheldig episode. Når
man sliber bundmaling af med en excentersliber uden brug af støvsuger
flyver malerstøvet rundt i luften og ligger sig på de omkring stående
både. Det binder sig i gel coaten, så man igen må hen og rengøre sin båd
og i værste tilfælde til at polere på ny. Det er en træls arbejdsgang, når
man egentlig var klar til at komme i vandet.
Jeg vil derfor opfordre til, at man holder øje med, hvad der foregår på
pladsen, og hvis noget lignende skulle ske, så få det stoppet. Hvis man
ikke har selv har excentersliber og støvsuger kan det lånes af Svendborg
Havn (Bådelauget står for udlevering) . Man skal bare henvende sig til
Ole Madsen på tlf. 41 41 70 27, så låser han op for skuret, hvor det ligger.
(Ole har rondeller hvis man ikke selv ønsker at købe en pakke)
Mvh.
Nikolaj Iversen

PS! I sidste nyhedsbrev fra havnen skriver de:
Ved maling samt ved rensning og slibning af skibsskrog, herunder bundslibning og lignende, hvor maling eller glasfiber fjernes, skal pladsen under båden
afdækkes således, at maling og sliberester kan opsamles. Det opsamlede affald
skal bortskaffes.
I Rantzausminde, Lundeborg -og Svendborg Lystbådehavne, udlejer
henholdsvis Rantzausminde Bådelaug, Lundeborg Sejlklub og Svendborg
Amatørsejlklub slibeudstyr med støvsuger.
Det er ikke tilladt at sprøjtemale på vinterpladserne.
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Vi ses til foråret
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Check din redningsvest, før det er for sent!!!
Danske Tursejler skriver:
Ved du, hvordan du tjekker din selvoppustelige redningsvest?
1. Læg den selvoppustelige redningsvest på et bord og åbn vesten i siden.
Bemærk hvordan den er foldet, så du kan folde den igen.
2. Tag CO2-patronen ud og tjek, om der er hul i toppen af patronen. Hvis
der er hul, så er den tom og skal udskiftes. Vej evt. patronen på en brevvægt. På patronen står den oprindelige totalvægt (patron + CO2). Patronen må højst mangle 2 gram.
3. Tjek automatikudløserens udløbsdato. Er den for gammel udskiftes den. Har
udløseren rød indikator, skal den også skiftes. Nogle veste har en synlig tablet i
udløseren. Tjek den med neglen: Hvis den er blød, skal den udskiftes.
4. Tjek den manuelle udløser. Den skal være ført tilbage, og den lille grønne sikkerhedssplit skal være intakt.
5. Blæs vesten op igennem mundstykket. Lad den ligge i 16-24 timer. Er trykket
gået af, er den utæt og skal kasseres. Holder vesten trykket, lukkes luften ud via
mundstykket.
6. Monter automatikudløser og CO2-patron. Monter en automatik-udløser/tablet
og skru en fuld eller ny CO2-patron i udløserenheden.
7. Pak vesten sammen. Følg den medfølgende brugsanvisning for, hvordan den
skal foldes. Noter årstallet med vandfast tusch på ydersiden af vesten.
Kilde: DT Sejl Sikkert - Brug Vesten
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Standernedtagning den lørdag 14. oktober kl. 15.00
Vores vejrprofet, bladredaktør Ole Madsen, havde igen i år lovet godt vejr. Han
holder, hvad han lover (næsten) . ”Så naturligvis skinnede solen fra en skyfri
himmel”. Ja det vil sige, knap nok, nå men det regnede da ikke :-) Vinden var
Nordlig , men det betød intet, da grillpladsen ud over den flotte udsigt også yder
læ for de fleste vindretninger.
Det var dejligt, at der deltog så mange (mindst 40) i arrangementet, og det endda
med en aldersspredning, der tegner godt for foreningens fremtid.
Efter at formanden havde budt velkommen og inden Mogens og Jan strøg standeren, råbte vi et ’længe leve RBL’ med et trefoldigt hurra, efterfulgt af det lange.
Derefter gik vi i gang med de lune æbleskiver og den varme kaffe og Henrik var
rundt med en ENKELT og lidt fynsk øl var det også muligt at få.
Stemningen var god, og snakken gik livligt. Efter et par timer sluttede endnu et
godt arrangement i RBL.

Formanden byder velkommen

Fortsættes næste side
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Billeder fra Standenedtagning

Der lyttes til formandens velkomsttale

Mogens og Jan klarer nedtagning aaf Standeren og Henrik er rundt med en ENKELT

Så er der gang i æbleskiverne

0700 - 2000
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Besøg på Lystsejler Museet på Frederiksøen torsdag d 9, Nov. kl 19:00
Vi var 14 medlemmer der havde fundet vejen til Lystsejler Museet på Frederiksøen.
Museumsleder Martin Stockholm bød os velkommen og fortalte os om Museets opståen og hvad fremtiden var, derefter viste Martin rundt og fortalte meget detaljerende og levende om de ting vi så, det var meget lærerigt, og virkelig meget interessant,
der er virkelig mange dejlige og spændende ting at kigge på, også selvom man ikke
lige er til sejlbåde.
Der var flere både under renovering, der er et gæng af frivillige der bruger meget af
deres fritid på at renovere gamle både, ja nærmest ødelagte skrog, og det er virkelig
et flot stykke arbejde de gør.
Martin fortalte også historien om jord omsejleren STORMY - II meget spændende,
den er godt nok ikke ret stor, så det må have været ret ’spændende’ ind imellem, for
det kan da ikke passe andet end at den har været ude i dårlig vejr.
Vi sluttede af med en øl som vores kasserer havde medbragt, og fik lige sludret lidt
om aftenens forløb, og så ’alt det andet’, alt i alt en god aften.

Martin byder velkommen og viser rundt

Fin gammel damper

Beskadiget skrog renoveres
Fortsættes side 15
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Spændende både

Så er der afslapning og hyggesnak
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Maling af Masteskuret.
Så blev masteskuret, efter meget snak, endeligt malet.
Forhistorie: Havnens personale ( Hans Søby) havde længe talt om, at få masteskuret malet efter udbygningen for
nogle år siden.
Bådelauget fik tilbudt 40.000 kr., som er det beløb Havnearkitekterne, Hasløv & Kjærsgaard, skal have for at
færdiggøre det endeligt projekt, så vi kan søge fondsmidler til de forbedringer af havnen som vi ønsker.
Vi havde lejet en malersprøjte af Malefirmaet, Brdr.
Folkmann.
Ugen før blev bevoksningen klippet ned, og nordsiden af
skuret renset for alger.
Vejret var med os med sol og ingen vind.(det er næsten
en nødvendighed når der skal sprøjtemales)
Malersprøjten var yderst effektiv, så efter få timer var
hele skuret malet.
Der gik 60 liter maling til, så skulle det være gjort manuelt ville det være et større projekt.
Der mødte 7 mand frem så der var hænder nok.
Tak til alle fremmødte.
Jens Erik formand

Fortsættes side 18
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Maler gænget i gang

Side 18
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Vintertur til Marstal Søfartsmuseum
onsdag d 24 Januar kl 1100.
Her er programmet:
Entré: Gruppe over 15 pers: 50,Rundvisning: 600,- (varighed ca1 time).
Færgepriser stadig 80,- retur.
Færge:
afg Svendborg: 0905.
ank Ærøskøbing: 1020.

Bus:
Afg Marstal:
1300.
Ank Ærøskøbing: 1326.

Bus:
Afg Ærøskøbing: 1030.
Ank Marstal:
1055.

Færge:
Afg Ærøskøbing: 1335.
Ank Svendborg: 1450.

Museet: kl 1100.
Man skal selv betale for entre – færge.
Sidste tilmelding den 18-01-2018
på Mobil 25370675 eller HFP1006@hotmail.com.
MVH Henrik
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Thomas Tolstrup, Efterskolevej 2, 5700 Svendborg
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Det sker også på Havnen
Traditionen tro var der også i år julegløgg og æbleskiver ved
Mikkel’s fiskehus.
Vi var i alt 15 der troppede op og fik dejlig varm (og stærk) Gløgg og varme æbleskiver, og fik lige ordnet verdens problemerne inden vi går ind i det nye år.
Tak for det Mikkel og Leif.

Den 14. september fik vi lige lidt lavvande

Så blev Bro 5 renoveret bl.a. med fint nyt dæk
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Dansk tursejler

OBS! OBS!
Danske Tursejlere
Tilmelding senest den 6. marts
til formand Jens Erik
6172 0638

DT (Dansk tursejler ) kommer tirsdag den 13/3-2018. kl. 19.00
på Rantzausminde skole lokale 44. (samme sted som sidst vi
var der)
Forretningsfører, Leif Nielsen kommer og fortæller om en sejltur fra Omø via Guldborgsund til Rügen. Hjemturen gik via
Bornholm.
Senere vil han fortælle, hvad DT ellers kan tilbyde, når man er
medlem.
Arrangementet er gratis.
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Nu også dagens ret mellem kl. 11,00 og 17,00 til 55,00 kr.
Møllemarksvej 100 – 5700 Svendborg

62 21 28 95
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Indkaldelse til generalforsamling:

Rantzausminde Bådelaug
afholder Generalforsamling
Torsdag d. 22. marts kl. 19.00
på Strandgården
1: Valg af dirigent.
2: Formandens beretning.
3: Regnskabsaflæggelse.
4: Budget og fastsættelse af kontingent.
5: Behandling af indkomne forslag.
6: Valg til bestyrelsen.
(På valg er Jens Erik Andersen og Frede West)
7: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen.
(Lene Enger Iversen)
8: Valg af 2 revisorer. (På valg er Erik Hansen og Palle Debel Jensen)
9: Valg af 1 revisorsuppleant. (På valg er Leif Sølvason)
10: Eventuelt.
Fortsættes side 27
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OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du
10% i rabat på skibsmaling mm.
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Indkaldelse til generalforsamling fortsat
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen
skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlingen. (sidste frist onsdag d. 8, marts 2018)
Efter generalforsamlingen vil Bådelauget være vært ved et lille
arrangement.
Af hensyn til indkøb af den kulinariske lækkerbisken vil vi igen
i år gerne have at dem der ønsker at deltage i spisningen efter
generalforsamlingen tilmelder sig inden den 15. marts, for at
undgå mad spild.
Tilmelding til spisning efter generalforsamling kan ske på mail

post@rantzausmindebaadelaug.dk
eller til en fra bestyrelsen
Håber I forstår hvad vi mener, TAK!!
Med venlig hilsen bestyrelsen
for Rantzausminde Bådelaug

Rantzausminde Bådelaug’s bestyrelse ønsker alle et godt nytår og takker medlemmer og annoncører for året der er gået og håber på fortsat
medlemskab (og støtte fra annoncørerne) i
2018.
Kære medlemmer husk at benytte vore sponsorer de støtter os!!
Side 27

Håndværkervænget 6, Tved , 5700 Svendborg—Tlf. 6222 8911—Email: leif@leiflarsenmarine.dk

