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Rantzausminde Bådelaug’s bestyrelse. 
Formand & kontaktperson til DT: 
Jens Erik Andersen, Stenbukken 40, Svendborg  Tlf: 6220 8838 
E-mail: sjerik24@gmail.com    Mob: 6172 0638 
 
Næstformand 
Frede West, Kogtvedparken 78, Svendborg    Mob: 2084 1165 
E-Mail: fwest@live.dk 
 
 Kasserer: 
Henrik Petersen,Aninevej 9, Svendborg    Mob:2537 0675              
E-mail: hfp1006@hotmail.com    
Bankkonto: Reg. 0862 Konto 0000290416 
 
Sekretær : 
Nikolaj Iversen, Toftevej 1 , 5771 Stenstrup   Mob. 2027 0538 
E-mail: nikolajtoftevej1@gmail.com                  
 
Bestyrelsesmedlem: 
Jan Pedersen, Mira Mare 8, Svendborg                 Mob: 7175 6366 
 E-mail: jan.gulnare@icloud.com     
 
Suppleant:  
Lene Engar  Iversen, Toftevej 1 , 5771 Stenstrup  Mob. 5073 5323 
Mail: leneengeriversen@gmail.com 
 
Bladet , Hjemmeside og Slibemaskinen   Mob. 4141 7027 
Ole Madsen, Nordgade 12,  Ollerup                                
E-mail: post@rantzausmindebaadelaug.dk  
 
Flaggaster:  
Hans Jacobsen       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 29. august 2018 
Næste blad udkommer i    September  måned 2018 

Side 2 
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Generalforsamling torsdag den 22/3-2018. 
 
Formandens beretning for året 2017 
 
Indledning: 
Velkommen til generalforsamling 2018 i Rantzausminde Bådelaug. 
Kort tid efter sidste generalforsamling holdt vi et konstituerende bestyrelsesmø-
de, hvor posterne blev  fordelt. 
Undertegnede forsætter som formand. 
Frede West fortsætter som næstformand. 
Henrik Flogt Pedersen blev kasserer. 
Nicolaj Iversen blev sekretær. 
Jan Pedersen,menigt medlem. 
Lene Iversen,suppleant. 
 
Vi har afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder. 
Jeg vil starte med at byde vores nye medlemmer i Bådelauget  velkommen. 
Dejligt at se, at der er nye der har lyst til at være medlem i vores forening. 
Der skal også lyde en stor tak til alle jer trofaste medlemmer, som har været 
medlemmer i mange år. 
Vi er i øjeblikket 105 medlemmer af RBL, hvoraf 5 er nye. 
Der er desværre en del, som ikke har betalt kontingent i år , selv efter flere ryk-
kere, og vi må derfor betragte dem som udmeldte af Bådelauget. Det er ærger-
ligt, men vi kan ikke gøre så meget ved det. 
Der skal også i år lyde en stor tak til alle dem, som har været behjælpelige med 
forskellige gøremål. 
Det være sig vores 2  flagkommandører Hans Jocobsen og Hans Henningsen. 
Hans Henningsen har ønsket sig fritaget fra hvervet. Tak for indsatsen. 
Vi skal så have fundet en afløser for ham, men det tager vi senere. 
 
Tak til Mikkel og Leif, som har deres daglige gang på havnen. Det er rart at 
vide at I er der og holder øje med tingene. 
Også en en stor tak til Knud Madsen som er Bådelaugets repræsentant i det 
udvalg, som står for at arrangere Sct. Hans aften på Strandgården. 
Dødsfald: 

Sidst på sommeren døde et af vores medlemmer  Mogens ”Vand” Pedersen. 
Æret være hans minde. 
Jeg vil godt opfordre alle til at underrette en fra bestyrelsen, når der er et af 
vores medlemmer, der dør, så vi kan får det annonceret i det næste medlems-
blad. 

Fortsættes 
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OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du 
10% i rabat på skibsmaling mm.10% i rabat på skibsmaling mm.10% i rabat på skibsmaling mm.10% i rabat på skibsmaling mm.    



Aktivitetskalender  

Standerhejsning den lørdag 5. maj kl. 15.00 

 

Tag ægtefælle/kæreste med og lad os få en hyggelig eftermiddag sammen. 
 
 
 
 
 

Foreningen er vært med lidt mundgodt og en lille en til halsen og vi har 
allerede på dette tidlige tidspunkt bestilt godt vejr  
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Husk!!  
Sankthansaften,  
Lørdag den 23. juni på Strandgården 

’Havnens dag’  lørdag den 9. juni kl. 10 - 14 
 

Sæt kryds i kalenderen denne dag, da sker der noget på havnen,. 

Det er ”Vild med vand” dagen som vi nu 3.de gang er med til  og det plejer 

at være en rigtig god dag, og vi håber selvfølgelig på godt vejr og der plejer 

at være mange mennesker på havnen, så kom ov vær med 

 

Det er  SSS,  Havbaderne og Bådelauget der sammen laver forskellige akti-

viteter. 

Havbaderne ”plejer” at have noget der skal indvies, 

 Bådelauget laver fiskebassin med periodens fangst samt krabbe løb og i år 

vil SSS være i den østlige del af havnen med deres aktiviteter. 

Se hele projektet på https://www.vildmedvand.dk/rantzausminde 
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Bladet: 
Tak til alle vores sponsorer til bladet. Vi har i øjeblikket 18 sponsorer. 
Nogle er faldet fra, medens andre er kommet til. 
Uden deres støtte, kunne vi ikke have så god en økonomi, og dermed så lavt et 
kontingent,som  tilfældet er. 
Jeg kan kun opfordre til at handle hos- og støtte op om annoncørerne. 
Tak til Ole Madsen for indsatsen som bladredaktør. Du gør et rigtigt godt styk-
ke arbejde. 
Gode ideer er altid velkommen som  indput til kommende blade. 
Ole kunne godt tænke sig at overlade redaktørjobbet til en anden pga alder, 
så hvis der er en der har lyst eller kender en må de meget gerne melde sig, så 
kunne der ske en gradvis overtagelse 
 

Bådelauget er kommet på Facebook:  
Vi er i årets løb kommet på Facebook. Navnet er ”Rantzausminde Bådelaug”. 
Så hvis i har noget i vil dele med andre, er der mulighed for det på vores profil. 
Det kunne være køb/ salg af div. bådudstyr, eller andre ting. 
Lene Iversen er tovholder. 
 

Rabatordning i Dansk Tursejlerforening: 
Rantzausminde Bådelaug er medlem af Dansk Tursejlerforening. Der ydes alle 
medlemmer af Bådelauget en rabat på 50 kr. hvis de tegner et medlemskab hos 
DT. 
Medlemsskabet koster 345 kr. incl. ansvarsforsikring på båden. 
Der er i øjeblikket 43  af vores medlemmer, der er medlem af DT. 
Derudover har man så mulighed for at benytte de udlagte bøjer. 
I kan se placeringerne på deres hjemmeside eller på Appen”Tursejler” (Dansk 
Sejlunion) 
RBL har udlagt 3 bøjer. Tak til Erik Pedersen og hans medhjælpere for assi-
stancen ved udlægning af disse. De blev udlagt i sidste uge 
 

Brugerudvalget: 
Der er kommet ny havneassistent, Joachim Bøllehuus, i stedet for Been. 
Han er uddannet navigatør, har sejlet med Helge og været skipper på Skonner-
ten, Georg Stage. 
 
Bro nr. 5 har fået nyt brodæk. Der mangler dog stadig tilslutning af vandstan-
der, som bliver i foråret. 
Det var meningen at der skulle etableres nogle jollepladser på vestsiden af ron-
dellen mellen bro 5 og bro 7. Det er indtil videre sat i bero, pga af økonomien. 
Havnen har meddelt, at vores havn får et sikkerhedstjek i foråret. Nyt 1st. hjælp-
sudstyr  samt en båre, 
 

Fortsættes 

Formandens beretning fortsat 
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Ligeledes tjekkes lejderne på de enkelte broer. 
Der er kommet ny ordning for dem, der står på ventelisten til en bådplads. 
Det koster nu 250 kr. for at komme på ventelisten, derudover 100 kr. pr. år 
I øjeblikket er der 35 på ventelisten til en bådplads. Iflg. Betina skulle der være 
ca. 20 ledige pladser. 
Hun mener at hun får alle pladser udlejet i år. 
Der er etableret betalingsstander for el på vinteropbevaringspladsen. 
Fra foråret, når vi skal i gang med klargøringen, har havnen lovet at overkoble 
standerne, så der ikke skal betales for forbrug. Så kan der også bruges dobbelt-
stik, så alle kan få strøm. 
 
Sidst på sommeren blev masteskuret malet. Det blev det på opfordring af Hav-
nemesteren Hans Søby, der så ville betale 40.000 kr. for arbejdet. Pengene er 
”ildsjælepenge” øremærket til projektet for udvikling af vores havn. 
De 40.000 kr er, hvad arkitektfirmaet skal have for gennemføre et dialogmøde 
med alle interesserede i området, så vi sikrer optimal medinddragelse. 
Næste step bliver så at få udfærdiget en endelig udviklingsplan for havneområ-
det. 
Vores ideer for havnen, som er udfærdiget af arkitektfirmaet Hasløv & Kjærs-
gaard, er sendt til politikerne for Kultur og Fritid samt Miljø,Erhverv og Tek-
nik. Sammen med planen søger vi om økonomisk støtte på 150.000 kr. for at 
gennemføre det endelige projekt. 
Hvis vores ønsker opfyldes har vi et færdigt projekt, som kan bruges  til ansøg-
ning af fondsmidler. 
Så må vi se,om vi kan få  politisk opbakning til  projektet. 
 
Til efteråret skal  brodækket på bro nr. 10 skiftes. 
Der mangler ligeledes lys på en del armaturer på bro 10. Det bliver udbedret i 
løbet af året. 
 
På sidste års generalforsamling blev der stillet forslag om etablering af en pa-
villon. 
Forslaget blev sendt til Hans Søby, som  videresendte det til kommune. 
Der kom desværre afslag kommunen, da det iflg. dem indebar en tillæg til den 
eksisterende lokal plan, hvad de ikke mente der var mulighed for. 
 
 

Fortsættes 

Formandens beretning fortsat 
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Aktiviteter: 
I foråret var vi en tur på Fynsværket for at se hvordan el og fjernvarmen bliver 
produceret. 
Vi var 15 deltagere og fik en god aften ud af det. 
Den 6 maj havde vi standerhejsning med god tilslutning. 
Den10 juni var vi med i arrangementet, Havnens Dag. (vild med vand) som var 
godt besøgt. 
Det er jo efterhånden blevet en tradition, og bliver gentaget igen i år. 
Sankthansaften var  vi medarrangører til fest på Strandgårdren. Det blev en 
rigtig god aften med mange mennesker og rimeligt vejr. 
 
I efteråret var vi en tur i Bagenkop og besøgte ”Fiskernes hus”. Vi fik en meget 
fyldestgørende rundvisning af en af de tidligere fiskere. Det var meget spæn-
dende. Efter rundvisningen kørte vi til havnen, hvor vi spiste vores medbragte 
mad. 
Dejlig tur med fint solskinvejr. 
 
Den 14 oktober havde vi standernedtagning, også med god tilslutning. 
 
Den 9 november var vi på tur til  sejlermuseet på Frederiksøen. Vi fik en rund-
visning, som var meget spændende. 
 
I slutningen af januar var vi en tur på Marstals Søfartsmuseum Vi fik en guidet 
tur af museumsleder 
Eik Kromann. Han er jo en levende fortæller og kunne en masse røverhistorie,  
så det blev en rigtig 
 spændende tur. Vi var 28 deltagere. 
 
Den 13 marts skulle vi have haft besøg af Leif Nielsen fra Dansk Tursejler, 
som ville komme og fortælle om, hvad de har at tilbyde. Det blev aflyst pga 
manglende deltagerantal. 
 

Andet: 
Hvis man til foråret skal have slebet bundmalingen af båden, vil jeg opfordre til 
at man bruger slibemaskine med støvsuger til, så man ikke generer andre båd-
ejere. Klubben har gratis udlån af slibemaskine med støvsuger. Ole Madsen står 
for udlån. 

Tak til bestyrelsen: 
Jeg vil gerne til slut sige bestyrelsen tak for et godt samarbejde. 
Formanden for Rantzausminde Bådelaug. 
Jens Erik Andersen 

Formandens beretning fortsat 
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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 hav-
nen 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 

0700 0700 0700 0700 ----    2000200020002000    

Side 12 
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Poul blev valgt som ordstyrer Formanden aflægger beretning for året 2017 

Kassereren gennemgår regnskabet 

Formandens beretning og kasse-
rerens regnskab blev godtaget 
med bravur. 
Her er belønningen 

Så er der smørrebrød til alle, også i år fra Richard 

Billeder fra generlforsamlingen 

OBS! Obs! Se flere billeder mm på vores hjemmeside  
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Referat fra generalforsamling i  
Rantzausminde Bådelaug 

 
Afholdt på Strandgården torsdag den 23. marts 2018. Der deltog omkring 35 
medlemmer. 
Dagsorden; 

Valg af dirigent 
Formandens beretning 
Regnskabsaflæggelse 
Budget og fastlæggelse af kontingent 
Behandling af indkomne forslag 
Valg til bestyrelsen (på valg er Jens Erik og Frede) 
Valg af 1 suppleant til bestyrelsen (på valg er Lene) 
Valg af revisorer (på valg er Erik Hansen og Palle Debel Jensen) 
Valg af revisorsuppleant (på valg er Leif Silvason) 
Evt. 

Jens Erik startede med at byde velkommen. 
Valg af dirigent 
Poul Hansen blev enstemmigt valgt 
  
Formandens beretning 

.Se formandens beretning på siderne  3 mm 
 
Regnskabsaflæggelse 
Bådelauget kommer ud af 2017 med et lille underskud på knap 4000 kr. Der 
blev sidste år indkøbt nye borde/bænke sæt til grillpladsen, og de var dyrere 
end forventet. Derudover er vi blevet nødt til at tegne en ekstra forsikring for at 
sikre vores bankkonto med hacker angreb. Ellers ser regnskabet og budgettet 
rigtigt fornuftigt ud for vores lille forening. Der står små 100.000 kr. på konto-
en. 
Der blev stillet spørgsmål til, hvad pengene skal bruges til. Der blev snakket 
om, at hvis vi i forbindelse med planerne for havnen får et klubhus, kunne no-
gen af pengene bruges til inventar. 
 
Der forventes et lille overskud på budgettet for næste år. Derfor fortsætter kon-
tingentet også uændret.  
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget. 
 

Fortsættes Side 15 
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Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke indgivet nogen forslag. 
 
Valg til bestyrelsen 
På valg til bestyrelsen var Jens Erik og Frede - de blev begge to genvalgt 
På valg var også Lene på suppleantposten - hun blev også genvalgt. 
 
Valg af revisorer 
På valg er Erik Hansen og Palle Debel Jensen - de blev begge to genvalgt 
 
Valg af revisorsuppleant 
På valg er Leif Silvason - han blev genvalgt 
 
Evt. 
Der er blevet givet dispensation til, at svømmepigerne må have saunaen stående 
ved stranden de næste 3 år. 
Der blev stillet et forslag om, at nogen af pengene fra kontoen eventuelt kunne 
bruges til etableringen af en legeplads, en anden mulighed kunne være at lade 
kontingentet stige. Lene havde undersøgt muligheden for at få en reklame fi-
nansieret legeplads. Det kommer dog til at kræve en del benarbejde, da der bå-
de skal søges fondsmidler men også dispensation fra lokalplanen. 
 
Der blev diskuteret både for og imod, vi mangler noget i havnen, der kan træk-
ke flere gæste sejler til og dermed skabe noget mere liv i vores lille havn.  
 
Formanden sluttede generalforsamlingen af med at takke dirigenten for at holde 
ro og orden. 
 
Aftenen sluttede af i med smørrebrød og et lille glas. 
 
 
Referent 
 
Lene Enger Iversen 
23.03.2018 
 
 

Referat fortsat 
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Vores Flag gast har styr på hvad der sker i hverdagen, han sørgede for at flaget 
var på halv da Prins Henrik døde 
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 Bådelaugets tur til Marstal Søfartsmuseum  
den 24 januar 2018 

 
Vi  var 28 medlemmer fra bådelauget  der steg ombord på Ærø-færgen kl. 9.00 
med kurs mod Ærø. 
Da vi var kommet igennem Højestene-løbet,  fik vi lov til at komme en tur på 
Broen. 
Her fortalte skipperen om færgen vi sejlede med, og om sejladsen til Ærøskø-
bing. 
Han fortalte bla. at færgen var blevet kortere end det ellers planlagte, pga be-
mandingsreglerne. Det bevirker at den slæber meget vand med sig og laver 
store dønninger. Det koster på brændstofforbruget, så på en tur/retur mellem 
Svendborg og Ærøskøbing bruger færgen 700 l brændstof. 
Ved ankomst til Ærøskøbing steg vi på bussen, som kørte os til Marstal. 
På museet blev vi budt velkommen af Erik Kromann, som tog os med  på en 
guidet  tur. 
Erik Kromann er en gudsbenådet fortæller, så det var meget spændende. 
Efter 2 timer tog vi bussen tilbage til Ærøskøbing hvor vi gjorde entre på fær-
gen som returnerede 
Svendborg. 
Det var en god dag og dejligt at så mange bakkede op om arrangementet. 
 
Jens Erik 

Afgang fra Svendborg 

Udsigten nydes ombord 
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Ole Rømersvej 61, 5700 Svendborg, Tlf.6222 4490,  svendborg@farvexperten.dk 



Side 21 Side 21 

OBS! Obs! Se flere billeder mm på vores hjemmeside  
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Billeder fra Marstal turen 



Thomas Tolstrup,  Efterskolevej 2,  5700 SvendborgThomas Tolstrup,  Efterskolevej 2,  5700 SvendborgThomas Tolstrup,  Efterskolevej 2,  5700 SvendborgThomas Tolstrup,  Efterskolevej 2,  5700 Svendborg    
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Så kom bøjerne fra Danske Tursejlere atter ud! 
Traditionen tro så har Erik Pedersen og Ebbe Larsen (til højre) atter i år været 
en tur ude og sejle med ’Lone Stein’ for at være med til at udlægge bøjerne, så 
de er klar til sommersæsonen. 
Vi siger tak til dem, de er med til at vise at Rantzausminde Bådelaug er på plet-
ten når der skal udføres et job til alles glæde. 
 

Hjælp med at få nye medlemmer 
Når du taler med din ’Båd’-nabo fra pladsen ved siden af din båd, så 
spørg ham/hende om de ikke har lyst til at blive medlem af Rant-
zausminde Bådelaug (altså hvis de ikke allerede er det), det er måske en 
måde vi kan hverve nye medlemmer på, det kunne da være at der var 
nogen unge mennesker i mellem!  
Bådelauget tager vist ikke skade af at få gennemsnitsalderen ned ! :-) 
 
I år vil vi (Nokolaj) prøve at sætte en lille ”Reklame” på de nyan-
komne både, med opfordring til at melde sig ind i Bådelauget. 
 
Ole 



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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Rantzausmimde Brugerudvalg har i lang tid arbejdet med en Visi-
on om udvikling af Rantzausminde Havn som naturlig samlings-
punkt for rekretive maritime aktiviteter for  
Rantzausminde / Tankefuld området.  
 
Vil du vide/læse mere om det så gå ind på hjemmesiden under 
[Diverse] 

Fremtidens vision 
Perspektivplan over havneområdet 

OBS!! Obs!! 
Ved sidste generalforsamling gjorde Ole opmærksom på at han gerne 
ville gå på ’Pension’ på grund af sin alder, og han derfor søgte en aflø-
ser til jobbene med hjemmeside og bladet, så har du selv lyst til dette 
spændende  job eller kender du en der har lyst, så kontakt Ole han skal 
nok ’hjælpe’ sin afløser i gang. 
Det er meget vigtig at vi finder en afløser!!  
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Så er den kommet til Sydfyn den ”Sortmundet Kutling” havnens 
fiskere er begyndt at fange dem i Åleruserne. 
Sortmundet kutling spreder sig hastigt i Danmark – og truer din re-
jemad 
Havets svar på dræbersneglen - den sortmundede kutling - spreder sig med vold-
som hast i de danske farvande, ca 30 km om året!.  
Den eksotiske fisk udkonkurrerer lokale arter og truer blandt andet fiskeriet af 
rejer, ål og fladfisk.  

Vinteren kom til Rantzausminde 
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Bestyrelsen er trukket i arbejdstøjet til deres møde på Strandgården, der var 
Nøddetærte og Flødeskumskager til kaffen. 
Der var Jens Erik, Frede, Jan, Nikolaj, Henrik, Lene( hun tog billedet) og Ole 
var med på en ’lytter’ . 
Der blev bl.a drøftet 

 

Konstituering efter generalforsamlingen; 
Formand Jens Erik Andersen 
Næstformand Frede West 
Kasserer Henrik Petersen 
Sekretær Nikolaj Iversen 
Menigt medlem Jan Pedersen 
Suppleant Lene Iversen 

 

Toiletterne under sejlklubben er åben i april og maj og igen til efteråret.  
Der er ikke blevet brugt så meget strøm i havnen i løbet af vinteren, som for-
ventet. 
Der er blevet meldt 9 ud af foreningen pga. manglende betaling.  
Borde/bænke sæt skal sættes op på grill pladsen. Der bliver gjort i slutningen af 
april. 
Frede har lidt gang i at finde ud af noget vedr. tankanlæg, men det kræver en 
ændring af lokalplanen. Der kan evt. tages kontakt til Assens Havn, som har en 
container stående med tank og betalingsanlæg. 
 

Der har igen været tyveri af motorer i havnen, hvad kan der gøres, for at det 
ikke sker igen.  
Er kamera overvågning løsningen? 
 

Standerhejsning  Lørdag den 5. maj  
Havnens Dag Lørdag den 9. juni  
Foreslag til arrangementer – måske besøg ved Ring Andersen eller ved Tuco 
bådværft i Faaborg  

Foto Lene Engar  Iversen 




