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Siden sidst:
Så blev det langt om længe forår og tid til at få bådene
pakket ud og klargjort til søsætning.
Mange er allerede søsat og der er travlhed på pladsen for
at få de sidste både gjort søklar.
Vi har sommeren foran os, og forventningerne om en
god sejlersæson.
Husk standerhejsning lørdag den 4 maj kl.1500.
Vi har i Bådelauget besluttet at arrangere 2 sejlertræf
med fællesspisning og hyggeligt samvær.
Et først på sæsonen og et sidst på sæsonen.
Pavillonen er ved at blive malet, og vi håber, den kommer på plads til standerhejsning.
God sommer
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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Aktivitetskalender
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

’Havnens dag’ lørdag den 25. maj kl. 10 - 14
Sæt kryds i kalenderen denne dag, da sker der noget på havnen,.
Det er ”Vild med vand” dagen som vi nu 4. 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 og vær med

Det er Havbaderne og Bådelauget der i år sammen laver forskellige aktiviteter.
Havbaderne laver noget med fælles badning og forskellige arrangementer for børn,
det er de rigtig gode til.
Bådelauget laver bl.a. Fiskebassin med periodens fangst så du og børnene kan
komme til at røre ved en fisk og så har vi krabbe løb , hvor du kan konkurrer med
din nabo om en lille eller en is.
Du fanger muslinger enten i vores Fiskebassin eller i stranden som vi koger.
Se hele projektet på https://www.vildmedvand.dk/rantzausminde
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Aktivitetskalender
Husk!!
Sankthansaften,
Søndag den 23. juni på Strandgården

Sommerarrangementer
Turen går til......
Som noget nyt vil Bådelauget i år være vært for et par sommer
ture, dvs. at Bådelauget betaler havneafgiften for de deltagende
både.
Man medbringer selv mad og drikke, der vil derfor ikke være tilmelding til turene.
15. juni går turen til Ærøskøbing, hvor vi mødes
kl. 15 på grillpladsen
10. august går turen til Skarø, hvor vi mødes kl. 15 på grillpladsen
Så kom frisk og tilbring et par hyggelige weekender i godt selskab.
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Tirsdag den 15. januar var vi 12-16 fra Bådelauget der var mødt op til udstillingen om Værfterne i Rantzausminde.
Det var en billede udstilling med billeder fra værftet

Fortsættes næste side
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Flere billeder fra Værftet
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Axel og Susanne og fortæller om deres tur til Berlin.
Den 21. februar 2019 var vi ca. 20 samlet i sejlklubben for at høre om
Axel og Susanne ’s tur til Berlin.
Det var en meget underholdende aften med mange gode billeder og
filmklip og ikke mindst med Axel og Susanne som gode fortællere,
man kunne rigtig leve sin ind i deres oplevelser både på godt og ondt, de
mange strabadser /overraskelser de skulle igennem, men de gode oplevelser var vist i overskud.
Det var også et godt informativ møde for andre der evt. havde planer om
en tilsvarende tur.
Vi sluttede aftenen af med kaffe og fastelavnsboller og Henrik havde en
lille opmærksomhed med til aftenens foredragsholdere.
Tak til Susanne og Alex for en god aften

En lille opmærksomhed til Susanne og Alex
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Vinterens højvande!
Det er ikke meget vinter vil har haft i år, men alligevel oplevede vil lidt kraftig
blæsevejr med tilhørende højvande.
Mikkel og Ole var uden med deres Kamera’er.
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Ole Rømersvej 61, 5700 Svendborg, Tlf.6222 4490, svendborg@farvexperten.dk
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Generalforsamling!!
Strandgården, torsdag den 21 marts kl.

19.00

Der var næsten 30 medlemmer der var mødt op til Generalforsamlingen
og generalforsamlingen forløb i fred og ro og en hyggelig atmosfære.
Se Lene’s referat og formandens beretning på følgende sider.
Ole

Referat fra generalforsamlingen i Rantzausminde
Bådelaug
Afholdt på Strandgården torsdag den 21. marts 2019. Der deltog omkring 30
medlemmer.
Dagsorden;
Valg af dirigent
Formandens beretning
Regnskabsaflæggelse
Budget og fastlæggelse af kontingent
Behandling af indkomne forslag
Valg til bestyrelsen (på valg er Nikolaj, Henrik og Jan)
Valg af 1 suppleant (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
Leif Silvason blev valgt som dirigent. Han startede med at takke for valget.
Han kunne bekræfte, at der er indkaldt til generalforsamling på lovligt vis
Formandens beretning
Der er afholdt 4 bestyrelsesmøder i det forgangne år.
Der blev sendt en tak til medlemmerne, flag gasten og også en tak til Leif og
Mikkel for at holde øje med dagens gang på havnen. Han takkede desuden
Knud Madsen for hans store arbejde bla. med at arrangere Sankt Hans fest.
Knud vil gerne aflastes i arbejdet med arrangementer.
Ole Madsen vil også gerne trække sig fra arbejdet med bladet eller i hvert tilfælde gerne aflastes.

Fortsættes

0700 - 2000
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Referat fra Generalforsamling fortsat
Bådelauget har skiftet bank, da Fynske Bank krævede gebyr, der er i stedet
blevet lavet en aftale med Rise Flemløse sparekasse.
Der er i brugerudvalget blevet afholdt 2 møder. Der er blevet stillet forslag fra
den runde lystbådehavn om at dem, der flytter fra kommunen også skal miste
deres havneplads. Bådelaugets indstilling er en overgangsperiode på 2 år.
Der er problemer med måger på bro 7, vi har fået tilladelse fra kommunen til at
regulere bestanden, men vi skal have tilladelse fra Naturstyrelsen.

Havnen er i gang med at pille kortlæserene ned, i stedet for skal der fremover
bruges kode for bla. at komme ind på toiletterne.
Der er kommet tilladelse fra kystdirektoratet til at sætte pavillonen op.
Vi har fået tilladelse fra kommunen til at etablere en legeplads, der er ved at
blive søgt fondsmidler til finansieringen.
Der vil i løbet af foråret blive etableret en krabbebane ud foran grillen. Det forventes, at den bliver finansieret via ildsjælepenge. Vi får hvert år 25.000 kr.
som vi kan bruge til sådanne ting.
Der har i løbet af året været forskellige arrangementer, der har været en enkelt
aflysning pga. manglende tilmelding.
Der blev stillet spørgsmål til slæbested, de nye regler om fraflytning fra kommunen
Formandens beretning blev godkendt.
Regnskabsaflæggelse
Henrik gennemgik regnskabet, det blev godkendt.
Budget og fastlæggelse af kontingent
Henrik gennemgik budgettet, det blev godkendt. Kontingentet bliver det samme
for det kommende år – 100 kr.
Indkomne forslag
Der er ikke indkommet nogen forslag, så punktet blev ikke behandlet.
Valg til bestyrelsen
Henrik Rasmussen, Jan Pedersen og Nikolaj Iversen er alle på valg og alle 3
modtog genvalg

Fortsættes
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Referat fra Generalforsamling fortsat
Valg af suppleant
Lene Iversen er på valg, blev genvalgt
Valg af revisorer
Mogens Kruger og Poul Hansen blev valgt som nye revisorer
Valg af revisorsuppleant
Leif Silvason blev genvalgt

Evt.
25. maj er det Havnens dag,
Hans Jakobsen er flaggast, det ville være godt med en ekstra mand. Der er ingen på generalforsamlingen, der ønsker at stille op.
Der er ingen på generalforsamlingen, der ønsker at hjælpe til med bladet som
aflastning af Ole, Bjarne Gregersen vil blive spurgt.
Formanden takkede dirigenten for god ro og orden.
De afgående revisorer fik et par flasker vin som tak for deres indsats i Bådelauget.
Generalforsamlingen blev afsluttet med smørrebrød og en lille en til ganen.

Erik og Palle fik af Formanden overrakt et par flasker vin som tak for
deres arbejdet igennem mange år. Tak til dem

Billeder fra Generalforsamlingen

Leif blev ordstyrer

Formanden af lægger beretning

Henrik kasserer aflægger regnskab
siddende , det er en hårdarbejdende
kasserer vi har
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Billeder fra generalforsamlingen

Så er det tid til lidt godt at spise og en lille dram til halsen, og en sludder
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Rantzausminde Bådelaug:
Formandens beretning for året 2018 til generalforsamlingen
torsdag den 21/3-2019.
Indledning :
Velkommen til til generalforsamling 2019 i Rantzausminde Bådelaug.
Efter sidste generalforsamling holdt vi konstituerende bestyrelsesmøde,
hvor vi blev enige at forsætte som hidtil. Så bestyrelsen er.
Undertegnede som formand.
Frede West som næstformand.
Henrik Flogt Pedersen som kasserer.
Nicolaj Iversen som sekretær.
Jan Pedersen,menigt medlem.
Lene Iversen,suppleant.
Vi har afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder.
Jeg vil starte med at takke alle vores trofaste medlemmer, fordi de vil
bakke op om vores forening.
Vi er i øjeblikket 97 medlemmer. Lidt færre end sidste år , da der et par
stykker der har meldt sig ud,
Der er 3 som ikke har betalt kontingent, og dermed må vi desværre betragte dem som udmeldte.
Der skal også i år lyde en stor tak til alle dem som har hjulpet til med
forskellige gøremål, det være sig vor flagkommandør Hans Jakobsen.
Der har tidligere været 2 om det job, så vi skulle gerne have fundet en
ny her aften.
Det tager vi senere.
Også tak til Mikkel og Leif som har deres daglige gang på havnen og dermed
holder lidt øje med, hvad der sker på havnen.
Tak til Knud Madsen som har været Bådelaugets repræsentant i det festudvalg,
som sammen med SSS og vinterbaderene, har stået for at arrangere Sankthansaften på Strandgården. Knud har ønsket at trække sig, og der er fundet en afløser for ham.
Per Krone fra vinterbaderne har lovet at træde i stedet.
Tak til Knud for indsatsen.

Fortsættes

+45 5357 1075
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Formandens beretning fortsat
Erik Pedersen fra Bådelauget har været tovholder for udlægning af DT fortøjningsbøjer.
Tak til ham for indsatsen. Tidligere skulle man være medlem af DT for lovligt
at fortøje ved de udlagte bøjer. Sådan er det ikke mere, da Friluftsrådet yder
bidrag til udlægning.
Bladet:
Tak til alle vores sponsor til bladet. Vi har i øjeblikket 20 annoncører
Nogle er faldet fra, medens andre er kommet til. Sådan vil det nok altid være.
Uden deres støtte, kunne vi ikke have den gode økonomi i vores forening, som
vi har.
Jeg kan kun opfodre til at handle og støtte op om annoncørerne. Stor tak til Ole
Madsen for indsatsen som bladredaktør. Som tidligere nævnt vil Ole gerne
afløses på posten. Håber der er en fra Bådelauget der har lyst til jobbet.
Jeg har talt Journalist Bjarne Gregers, tidligere Fyns Amts Avis, og han vil
gerne være redaktør af bladet, men han behøver hjælp til teknisk opsætning af
bladet.
Rabatordning i Dansk Tursejlerforening:
Rantzausminde Bådelaug er medlem af Dansk Tursejlerforening. Derfor ydes
alle medlemmer af bådelauget en rabat på 50 kr. ved medlemskab af DT.
Der er i øjeblikket 45 af vores medlemmer, der er medlem af DT.
Ny bankforbindelse:
Bådelauget har skiftet bank til Rise Flemløse sparekasse, da vores tidligere
bank skulle have et større beløb for at administrere vores bankforbindelse.
Rise Flemløse Sparekasse er tillige blevet sponser af bladet.
Brugerudvalget:
Bådelaugets 3 repræsentanter er Frede West, Henrik Rasmussen, og Jens Erik
Andersen.
Henrik Floght Pedersen er suppleant.
Frede West er formand.
Jacob Handrup er ny havneassistent i stedet for Joachim Bøllehus.
Den nye havneassistent er navigatør uddannet og kommer fra en stilling i fiskerikontrollen.
Vi har i årets løb holdt 2 møder med havnen og de øvrige brugerudvalg.
I foråret blev vi bedt om, at forholde os til et forslag, der var stillet af BU fra
den runde lystbådehavn om ,at de der fraflyttede kommunen, ikke kunne beholde deres bådplads i Kommunens havne.
Vores indstilling er, at de skal have 2 år til at finde en anden bådplads.
Det skal drøftes på forårets møde med politikerne.

Fortsættes

Thomas Tolstrup, Efterskolevej 2, 5700 Svendborg
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Formandens beretning fortsat
Forbedringer i havnen:
Bro nr. 10 har fået nyt brodæk, og der er lavet en terrasse med bord/
bænk.
Alle lysmasterne på broerne har fået skiftet armaturer til led-lys.
På de broer hvor der endnu ikke er lysmaster, vil de blive monteret.
Der er mågeproblemer på de yderste broer, 7 og 10. (Ved vestlig indsejling tilhavnen)
Vi har fået tilladelse til regulering af bestanden ved skydning, men det
kræver godkendelse fra Naturstyrelsen.
Vi har også foreslået opsætning af bøjler over broerne, hvori plastbetrunkne stålsnorer monteres. Dette som forsøg. Havnen overvejer om
det er noget de vil arrangere.
Havnen har indkøbt nye sikkerhedsstiger, der skal monteres på broerne.
Nyt betalingssystem til kran,bom og toilet:
Det tidligere kortsystem bliver i øjeblikket demonteret og erstattet med
andet system, hvor betaling foregår via kode. Havnen har oplyst, at det
kun er betalingsformen der ændres. Mere info senere.
Havnen har lovet at montere den manglende elstander på vinteropbevaringspladsen.
Pavillon:
Vi har fået godkendelse fra kystdirektoratet til opstilling af pavillon på
pladsen vest for trappen til kiosken. Nu mangler tilladelse fra kommunens Bygge-og Anlægsafdeling, men det skulle efter sigende, være i
orden om kort tid.
Pavillonen skal males, og terrænet, hvor pavillonen skal monteres, planeres. Vi forventer, det sker i løbet af foråret.
Legeplads:
Til forårets BU´s møde med politikerne forelagde vi vores projekt med
de forslag, som arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard havde lavet skitse
til. For at komme videre med projektet skulle vi bruge 150.000 kr. som
vi ville låne af kommunen. Havde vi fået dem kunne vi begynde at søge
fondsmidler til projektets gennemførelse.
Fortsættes
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Formandens beretning fortsat
Politikerne vendte i midlertidighed tommelfingeren nedad og derfor
kunne vi ikke komme videre med projektet.
Vi fik så senere tilladelse til at etablere en legeplads på plænen bag ved
kiosken. Vi har indhentet tilbud hos firmaet Maxplay som er kommet
med et tilbud på ca. 400.000 kr. Det er meningen, det skal finansernes
vha. fondsmidler og vi er i gang med at sende ansøgninger ud.
Efter ca.5 år, når garantien er udløbet, har kommunen sagt ok til at overtage legepladsen og dermed forpligtigelserne til denne.
Dvs. det vil ikke koste Bådelauget penge at etablere legepladsen.
Krabbefiskeplads:
Vi har planer om etablering af krabbefiskeplads i hjørnet øst for bro 5,
over for kiosken. Vi har talt med havnen, og de er med på ideen. Vi forventer, det kan etableres af ildsjælepenge.
Aktiviteter:
Standerhejsning den 5 maj med god tilslutning.
9 juni var vi med i arrangementet, Havnens dag. Ole havde arrangeret
krabbe væddeløb.
Sankthansaften var vi medarrangør til fest på Strandgårdren. Fint vejr
og god tilslutning.
Standernedtagning den 15 oktober.
I efteråret havde vi arrangeret et foredrag med Jørgen Frederiksen, der
har udgivet en bog om sin tid hos Rederiet A P Møller. Dette måtte aflyses pga manglende tilslutning.
Vi havde ellers allieret os med SSS.
15 jan. besøgte vi Egense lokalhistorie for at se udstillingen om værfterne i Rantzausminde. Spændende udstilling, og pænt besøgt.

21 feb.: Foredrag af Axel og Susanne Knudsen der fortalte om deres
sejltur til Berlin.
Spændende aften og godt besøgt.
Fortsættes

Formandens beretning fortsat
Andet:
Hvis man til foråret skal have slebet bundmalingen af båden, vil jeg opfordre til, at man bruger slibemaskine med støvsuger, så man ikke generer andre bådejere. Klubben har gratis udlån af slibemaskine med støvsuger. Ole Madsen står for udlån.
Tak til bestyrelsen:
Jeg vil gerne til slut sige tak til bestyrelsen for et godt samarbejde.
Formanden for Rantzausminde Bådelaug.
Jens Erik Andersen.
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Nødråb fra ”IT- afdelingen”
Vi mangler er afløser til Ole der i dag laver vores blad, vedligeholder hjemmesiden og vores medlems registrering database.
Det er ikke fordi at Ole har noget imod at fortsætte MEN han mener selv at han er ved at være en ældre herre (83) og siger at den
dag han ”smutter” står bådelauget i en kedelig situation hvis der
ikke er en afløser/medhjælper til ham som er sat ind i hvad det er
han laver.
Ole skal nok hjælpe hans afløser/medhjælper i gang med det hele.
Vi forestiller at afløseren/medhjælperen er en der kommer på havnen med jævne mellemrum så han har ”fingeren på pulsen” med
hvad der foregår på havnen så der er lidt ”lokalt stof” til bladet.
Har du lyst til overtage (du starter som medhjælper) jobbet, ELLER kender du en vi kan få til det, så kontakter du bare formanden eller Ole.
Vi glæder os til at høre fra dig.
Lidt info vedr. opgaven:
Bladet laves med ’Microsoft publisher’
Databasen bruger ’Open Office’
Hjemmesiden er lavet med ’Trellian WebPage’
Alle 3 programmer er meget simple/brugervenlige at arbejde med
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OBS!! Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får du
10% i rabat på skibsmaling mm.
Side 29

Referat af bestyrelsesmøde tirsdag den 16. april 2019.
Mødet blev afholdt på Strandgården med start kl. 19 med deltagelse af Jens
Erik, Henrik, Jan, Ole, Nikolaj, Frede og Lene. Med til mødet var Henrik Rasmussen også inviteret.
Dagsorden.
1. Underskrivelse af referat fra sidste møde.
2. Nyt fra formanden.
3. Nyt fra kasseren.
4. Nyt fra sekretæren.
5. Nyt fra øvrige bestyrelsesmedlemmer.
6. Vild med vand arrangement.
7. Standerhejsning den 4/5.
8. Pavillon
9. Planlægning af sommertur.
10. Næste møde.
11. Evt.
Nyt fra formanden
Efter generalforsamlingen har bestyrelsen konstitueret sig;
Formand – Jens Erik Andersen
Næstformand – Frede West
Kasserer – Henrik Pedersen
Sekretær – Nikolaj Iversen
Menigt medlem – Jan Pedersen
Ny flagkommandør er Erling Hansen, derudover vil Jørgen Jacobsen gerne
være blad skribent sammen med Bjarne Gregers.
Nyt fra kassereren
Vi betaler gebyr i den nye bank til trods for, at vi egentlig havde fået at vide, at
det skulle være gratis. Der er kommet et enkelt nyt medlem til foreningen.
Henrik havde et forslag med til en ny stander, det bliver der gået videre med.
Nyt fra sekretær
Vi har modtaget byggetilladelsen til at kunne sætte pavillonen op, derudover er
der kommet en regning fra kommunen for byggetilladelse. Der er også kommet
en “Anmeldelse om påbegyndelse af byggearbejde”, som Jens Erik får underskrevet og sendt retur. Når pavillonen er sat op skal der underskrives
“Anmeldelse af fuldført byggearbejde” som også skal sendes retur til kommunen.

Fortsættes

Referat fortsat
Vild med vand arrangement
Til vild med vand arrangementet har SSS trukket sig, badepigerne deltager med
en stand, hvor man bla. kan fiske med net og male på sten, mm. På hjemmesiden vildmedvand.dk har Ole foreløbig lagt 3 arrangementer ind, så man kan se,
hvad der sker i havnen den dag. Der kan søges op til 5000 kr. i tilskud, dog skal
der sættes nogen arrangementer i kalenderen. Ole bestiller materialer og afklarer det med havnekontoret, at der bliver sat et banner ved vejen.

Ole tager kontakt til Fynbo Marine og Leif Larsen, om de evt. vil komme med
både til udstilling.
Bådelauget undersøger om der kan stilles en hoppeborg op, Nikolaj måler om
den kan nå at stå på parkeringspladsen ved toiletbygningen. Lene bestiller og
søger godkendelse hos politiet.
Et muligt arrangement til næste år kunne være et stumpemarked.
Standerhejsning
Jens Erik har bestilt pølser, Henrik køber øl og vand mm.
Pavillon
Der skal graves lidt jord af før end pavillon kan være der, vi mødes tirsdag den
23. april kl. 18.30 for at grave af. Jens Erik køber maling og stiller det i masteskuret, Jan vil gerne hjælpe med at male den. Det ville være godt, hvis vi kunne
nå at få den op inden standerhejsning.
Planlægning af sommertur
Som noget nyt vil Bådelauget i år være vært for et par sommerture, dvs. at Bådelauget betaler havneafgiften for de deltagende både. Folk medbringer selv
mad og drikke, der vil derfor ikke være tilmelding til turene.
15. juni går turen til Ærøskøbing, hvor vi mødes kl. 15 på grillpladsen
10. august går turen til Skarø, hvor vi mødes kl. 15 på grillpladsen
Næste møde
Torsdag den 22. august kl. 19
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