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Husk
Kontingent
(Se side 4)

Rantzausminde Bådelaug’s bestyrelse.
Formand & kontaktperson til DT:
Jens Erik Andersen, Stenbukken 40, Svendborg
E-mail: sjerik24@gmail.com

Tlf: 6220 8838
Mob: 6172 0638

Næstformand
Frede West, Kogtvedparken 78, Svendborg
E-Mail: fwest@live.dk

Mob: 2084 1165

Kasserer:
Henrik Petersen,Aninevej 9, Svendborg
E-mail: hfp1006@hotmail.com
Bankkonto: Reg: 0847 Konto 0000622931

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 27. april 2019
Næste blad udkommer i Maj måned 2019
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Nyt fra bestyrelsen:
Endnu et år er gået og det er tid til at gøre status.
Vejrmæssigt var det et helt fantastisk år med masser af sejlerdage. Det
blev nydt, der var i hvert fald rigtig mange både på vandet sommeren
igennem. Bådene er nu kommet på land og pakket ned for vinteren. Den
eneste aktivitet der er i havnen nu, er dem der forsøger sig med fiskeriet,
og det er forholdsvis få, for det er ikke mange fisk at komme efter.
I årets løb har vi forsøgt at holde et par foredrag, men disse måtte aflyses pga manglende deltagelse.
I efteråret er brodækket på bro 10 blevet skiftet.
Bådelauget har købt en pavillon, som nu står ved trappen øst for Strandgården.
Til foråret skal den males, og flyttes til reposen vest for Grillen.
Knud Madsen, der er Bådelaugets repræsentant i det festudvalg, der
arrangerer Sank Hans aften på Strandgården ønsker sig afløst, så hvis
der er én, der har lyst til at afløse ham, vil det være fint.
Vores bladredaktør Ole Madsen ønsker også at blive afløst, så hvis der
er én der lyst, eller kender nogle der vil, må de gerne henvende sig til
bestyrelsen.
Bådelaugets bestyrelse ønsker alle medlemmer et Godt Nytår.
Jens Erik Andersen.

Husk!
Hvis du oplyser Bådelauget om din bådplads og telefonnr. er det til hjælp for
dig selv hvis der skulle ske noget med din båd, send disse oplysninger samt
mailadresse til post@rantzausmindebaadelaug.dk vi er nogen der er på havnen næsten daglig og kan evt. give dig besked hvis der er sket noget.
I disse moderne tider kan vi jo også bruge din E-mail adresse hvis Bådlauget
har noget spændende at fortælle, eller evt. ændringer i noget vi har arrangeret,
så kære venner send en mail til post@rantzausmindebaadelaug.dk
PS! Husk også at give kassereren besked hvis du får ny adresse telefonnr,
mail-adresse mm.
Ole Madsen
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Med venlig hilsen og godt nytår
Henrik Pedersem, kasserer.

Betalingsfrist 1. februar.
Denne betalingsform er nemmest og billigst for både dig og bådelauget.

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: 0847 Konto 0000622931

Kontingent for 2019 er 100 kr.

__________________________klip________________________________

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

OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du
10% i rabat på skibsmaling mm.
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Aktivitetskalender
Tirsdag den 15 jan. 2019 kl. 15.00
Skal vi hen i Egense Forsamlingshus og se udstillingen
om Værfterne i Rantzausminde
Se mere side 20
Den 21. februar 2019 kl. 19..00 i sejlklubben
Axel og Susanne kommer og fortæller om deres tur til
Berlin.
Se mere side 12
Generalforsamling!!
Strandgården, torsdag den 21 marts kl.

19.00

Se side 26 og 27 Husk tilmelding!!

Standerhejsning den lørdag 4. maj kl. 15.00

Tag ægtefælle/kæreste med og lad os få en hyggelig eftermiddag sammen.
Foreningen er vært med en lille en til halsen, 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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Husker I side 7 pigen fra bl.a. 2004
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Uddrag fra bestyrelsesmøde torsdag den 29. november 2018.
Nyt fra formanden
Det er blevet aftalt, at når bestyrelsesmedlemmer træder ud af bestyrelsen, får
de en lille erkendtlighed.
Til standernedtagning blev standerne uddelt gratis, det er nu blevet besluttet, at
de fremover bliver uddelt gratis til generalforsamling og til nye medlemmer.
Pga. den dårlige kvalitet kan vi ikke være bekendt at tage penge for dem.
Knud Madsen, der er vores repræsentant i festudvalget til arrangering af bla.
Sankt Hans fest, vil gerne trække sig pga. af alder. Det bliver taget op på generalforsamlingen, hvem der kunne være interesseret i at tage over.
Fynske Bank tager 1300 kr. om året i administrationsomkostninger, Rise Sparekasse vil gøre det gratis. Det blev bestemt, at vi flytter Bådelaugets konto.
Ole vil gerne aflastes fra skrivning og udgivelse af bladet samt hjemmeside.
Der har indtil videre ikke været nogen, der har meldt sig, så det kommer i bladet igen. Måske vi skal se lidt uden for foreningen. Jens Erik har et par emner,
han vil prøve at kontakte.

Nyt fra kassereren
Det skal drøftes på generalforsamling om der tilslutning for kontingentstigning.
Vi har pt. omkring 100.000 kr. stående på kontoen

Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer
Pavillonen er blevet indkøbt, nu skal den bare males. Den bliver malet grøn
udvendig, og hvid i loftet. Der bliver sat et bord – bænke sæt derind, og lavet
bænke i halvdelen. Vi har endnu ikke fået tilladelsen til at sætte den op, men
forventer at den vil være klar til sæsonstart.
Det kunne også være godt, at få sat nogen shelters sat op på græsplænen.

Evt.
I brugerudvalget er der snakket om at vi gerne vil have sat information op om
teletaxa.
Der mangler en el stander på pladsen, ifølge havnen er den bestilt.
Der er snakket om vi skal søge skov og naturstyrelsen om regulering af mågebestanden
Der er ved at blive lavet ny belægning på bro 10, der bliver også lavet en terrasse, som der er på de andre broer.
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0700 - 2000
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Den 21.02 vil Susanne og Aksel Knutson komme og fortælle om
deres tur på floderne til Berlin i en 23 fods båd .
Tilmelding til Henrik
Mobil 25370675 eller
hfp1006@hotmail.com
Seneste.15-2-2019
Det foregår hos SSS på Strandgården

Der var mange krabber i år, og de fik
fat på ålen inden fiskeren (Ole) fik
røgtet rusen

Mikkel har fået fast katte besøg i
sit hus, den er meget kælen og rar
Side 12
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Standernedtagning den lørdag 13. oktober kl. 15.00
Vores vejrprofet, bladredaktør Ole , havde igen i år lovet godt vejr. Han holder, hvad han lover og det lykkedes næste hver gang, solen skinnede fra en
næsten skyfri himmel og vinden var også meget tilpas, så det var godt og behageligt at være på grillpladsen med den flotte udsigt som vi jo har.
Det var dejligt, at der deltog så mange (mindst 40) i arrangementet, og det
endda med en aldersspredning, der tegner godt for foreningens fremtid.
Formanden var blevet hæs i mælet så det var Næstformand Frede der havde
æren af at byde velkommen og fortælle lidt om den afsluttede sæson og om
fremtiden, og det klarede han jo fint.
Så var det tiden for en lille forfriskning, nogle havde allerede fundet øl og
vandkasserne, og bestyrelsen var igang med deres vigtige job, nemlig rundturen med Dr. Nielsen og en Enkelt.
Derefter gik vi i gang med de lune æbleskiver og den varme kaffe som formandens hustru havde haft arbejdet med at tilberede, stort tak for det.
Stemningen var god, og snakken gik livligt. Efter et par timer sluttede endnu
et godt arrangement i RBL.
Alt i alt en god Standernedtagning.

Næstformand Frede byder velkommen
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Så er der kaffe og æbleskiver og dem var der rift om

Lidt nyt fra Bruger udvalget 2018
Kjeld Hansen er stoppet som formand samt på vej ud af udvalget
Frede West tager over som udvalgs formand
Øvrige medlemmer
Sss:
Hans Raa
Kjeld Hansen på vej ud
Niels Junge på vej ud
Rantzausminde bådelaug:
Jens Erik Andersen
Henrik Rasmussen
Frede West
Der blev holdt 2 lokal møder samt et stor møde med alle havne samt
politikere fra
Havne udvalget.
I dette år har vi haft en god dialog med havne administrationen .
Vi har haft en del ønsker i Havne udvalget og er kommet i hus med de
fleste.
Vores ønsker gik på at vi fik lavet en ny og bedre opkørsel til p-pladsen
og den blev lavet lige før foråret satte ind .
Vi fik lavet en permanent aftale om stopforbud over for indkørslen fra
den ¼ til den 15/5 samt igen
Fra den 15/9 til den 31/10
I denne periode kan man ikke holde der hvis man vil undgå og få en pbøde.
Det har været til stor glæde for vognmænd at de nu kan komme ud og
ind uden de store problemer
Vi har oplevet at der denne sommer har stået en del både midt på pladsen vi har nu lavet en aftale om
De både der ikke skal i vandet de skal flyttes til det sydøstlige hjørne .
Det vil se pænere ud samt at Hede Danmark kan komme til og slå græs.
Vi har et forslag om skiltning med tele taxi for vores gæste sejlere så de
kan komme frem og tilbage fra byen. Det vil blive sat op på toilet bygningen
Havnen har påbegyndt renovering af Bro 10 . Der vil blive lavet en terrasse ca midt ud med bord/bænk sæt
Til glæde for dem der ligger der.
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Lidt om Fremtiden
Vi arbejder lidt med og få lavet en ny lokal plan for hele området da den
vi har nu er fra 1991 og er lidt Umulig og lave ny udvikling for hele
havnen.
Der er lidt udfordring med økonomien i kommunen da der bliver sparet
på alle fronter også i havnens budget så det næste år er der ikke så meget og gøre men vi arbejder med en del nye planer for havnen
Til fremtiden: vores største ønske er og få lavet den gamle bedding om
til et nyt slæbe sted
Så vi slipper for den store trafik med trailere forbi havne kiosken. Det er
ret farligt med den trafik da der er mange børn i området om sommeren.
Tak for i år
Frede West
Husk at du kan få bladet via e-mail, så er det i farver og vi sparer penge til
porto, OG de frivillige omdelere skal ikke løbe så meget.
Du sender bare lige en mail til post@rantzausmindebaadelaug.dk og så får
du bladet i din indbakke og kan læse det uden at skulle ud til postkassen i
det kolde vejr.
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Udstilling Rantzausminde Bådeværfter
Bjerne Søberg
(frivillig i foreningen og tovholder i forbindelse med udstillingen Bådværfterne i Rantzausminde)
inviterer os til at komme og se udstillingen om værfterne.
Se nedenstående pressemeddelelse fra udstillingen den
10.november, måske så du udstillingen den gang ellers har du
chancen nu.
Vi mødes ved Egense forsamlingshus.

Pressemeddelelse
På Arkivernes Dag den 10. november vil Egense-Rantzausminde
lokalhistoriske Forening åbne de støvede arkiver for en udstilling
om ”Bådværfterne i Rantzausminde” i perioden 1904 – 1980.
Udstillingen viser billeder og beretninger fra mennesker med tilknytning til værfterne i Rantzausminde, hvor bådebygger Henning
J. Henningsen fra Hjortø, i begyndelsen af forrige århundrede
etablerede Rantzausminde Bådebyggeri og Årefabrik - i starten
med bygning af joller.
Sønnen Ejvind Henningsen påbegyndte i 1956 produktion af glasfiber joller, som en af de første i Danmark,- og mange af hans både kan fortsat ses i havnene på Fyn og helt op til Havneby ved
Sjællands Odde. Efter faderens død overtog den anden søn Axel
Henningsen bådeværftet og blev leverandør af de såkaldte grønlandsjoller og større trækuttere.
Udstillingen viser blandt andet historien om yachten Escaper,
filmoptagelser fra prøvningen af de synkefri redningsbåde i
Svendborg Havn samt billeder af postbådene til Hjortø, skibene
til Den Kongelige Grønlandske Handel, Farvandsdirektoratet og
Søværnet samt sabotagen mod Rantzausminde Bådebyggeri og
Årefabrik i 1944.
Egense-Rantzausminde Lokalhistoriske Arkiv har åbent lørdag
den 10. november mellem kl. 10 og 14. Gratis adgang – ingen
tilmelding
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Ole Rømersvej 61, 5700 Svendborg, Tlf.6222 4490, svendborg@farvexperten.dk
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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 11 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.
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Thomas Tolstrup, Efterskolevej 2, 5700 Svendborg
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Kan I huske ….På de næste sider er et tilbageblik i tiden
Kan I huske hvad vi kunne i ’gamle dage’ og til 2012 da Liften
og Beddingsvognen blev nedlagt

En tur op med kranen, kan vi stadig

Eller i liften

De større må op på vognen

Det var Kaj Rasmussen og Kurt
Ishøj der passede Lift og Beddingsvogn.
De er desværre ikke hos os mere.

Brug af
Lift & Beddingsvogn
Priser:
Lift: Kr. 450,Efterfølgende kr. 100,- pr. døgn
Beddingsvogn: Kr. 550,Efterfølgende kr. 100,- pr. døgn

Priserne var også overkommelige

Kan I huske …. fortsat

Vores 2 dok mestre Kaj og Kurt renoverer Liften i 2007 og Kaj
Hansen og Poul Hansen med flere giver en hånd med da det nye
hydraulik blev installeret
For at vise at der er kraft bag hydraulikken blev 4 af vores stærke medlemmer
stillet op mellem stolperne for at se om de kunne holde dem fra hinanden, MEN
Kaj kunne med et stort smil på læberne ”klemme” drengene sammen, så det er
tegn på at bådene nok skal stå stødt når først de er kommet op i liften.
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Kaj demonstrerer den nye teknik

Der lægges kræfter i

Bedding vognen
blev også renoveret
i 2007 , den havde
det heller ikke for
godt dengang

Indkaldelse til generalforsamling:

Rantzausminde Bådelaug
afholder Generalforsamling
Torsdag d. 21. 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 Henrik F Petersen, Jan Petersen og Nicolaj Iversen)
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.
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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 den 6 marts 2019)
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
2019.
Kære medlemmer husk at benytte vore sponsorer de støtter os!!
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