Formandens beretning til Generalforsamlingen tors.
19/3 2015 i Rantzausminde Bådelaug.

Indledning
Velkommen til generalforsamling 2015 i Rantzausminde Bådelaug.
Jeg vil gerne starte med at sige en stor tak til vores mangeårige trofaste medlemmer, for jeres støtte i
gennem, for manges vedkommende rigtig mange år, og håber i fortsat vil være medlem i mange år fremover,
så vi kan blive ved med at bestå som den hyggelige og maritime forening vi nu en gang er. Og selvfølgelig
velkommen til vores nyankommne medlemmer i det forgangene år.
Vi er pt. 115 medlemmer og 15 annoncører, der er kommet 2 nye medlemmer til, mens 2 er udmeldt, en pga.
fraflytning og en har solgt sin båd. Så medlemstallet er samme som i 2013.
Jeg vil også gerne i år sige en stor tak til den lille faste skare af medlemmer der har deres næsten daglige
gang på havnen og hjælper med at holde området pænt og rent når kommunen ikke magter det.

Rabatordninger
Så skal jeg i år også huske jer på at Bådelauget jo er medlem af Danske tursejlere, hvilket giver jer
mulighed for rabat på ansvarsforsikring, som i 2014 vil koste 335kr. Der er i skrivende stund 47 af
medlemmerne der har valgt at benytte sig af den mulighed.
Hos Farvexperten på Ørbækvej er det muligt at opnå optil 20 % rabat på udvalgte produkter, hvis
man er medlem af Rantzausminde Bådelaug. Og jeg er lige blevet informeret om at de holder
Hempel aften den 25 marts med store rabatter på Hempel produkter
Så nævnte jeg sidste år at der også var rabat på kontingentet, da vi jo havde 40 års jubilæum.
Den går ikke i år.
Men bestyrelsen har dog valgt at holde kontingentet i ro. så som de fleste jo nok har fundet ud af, er
kontingentet fastsæt til 100,- i år. Der er dog muligt at der vil forekomme en mindre stigning i
kontingentet fremadrettet, da det som i vil se i regnskabet senere ellers vil være svært at opretholde
et mindre overskud til fremtidige arrangementer m.m.
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Brugerudvalget
Der har i 2014 har været holdt 2 møder i vores lokale brugerudvalg og 1 fællesmøde med deltagelse
af Miljø-, Klima- og Teknikudvalget samt medarbejdere fra havnen. Temaerne har i hovedtræk
været:
1. Udvikling af havnene
- lanceret under overskrifter som ”Bedre service i havnene” og ”Et øhav i verdensklasse” – her
opfordrer Hans Søby os til aktivt at medvirke til, at havnene bliver hjemsted for flere maritime
aktiviteter, bliver attraktive for turister, og at der skabes en særlig kultur med åbenhed for
aktiviteter, der ikke hidtil har været anset som havnerelateret. Der skal penge i kassen.
2. Vedligeholdelsesopgaver
Hvor vi i 2014 har fået færdiggjort slæbestedet ved SSS, hvor udskiftning af dæk på den vestlige
ydermole og på broerne 6 og 7 er tæt på færdiggørelse og hvor WI-FI – udbygning fortsat sluger
væsentlige midler.
3. Gennemførsel af forbedringer:
Udvidelsen af masteskuret høster her tilfredshed blandt brugerne.
Som alle har kunnet se, har den vestlige side været taget ud af masteskuret, og en fin ny tilbygning
er bygget på.
Brugerudvalget besluttede sidste år, at masteskuret skulle udvides, da der var behov for flere pladser
til især de lange master.
Brugerudvalget nedsatte en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde et forslag til udvidelse. Arbejdsgruppen, som består af Mogens Krüger-Olsen, Erik Pedersen og Poul Hansen, påtog sig
opgaven med at tage siden ud af skuret for at gemme brædderne, hvis de evt. kunne genbruges.
Den 26. aug. 2014 holdt arbejdsgruppen møde med havneingeniør Per Jacobsen og håndværkerne
(smed og tømrer) for at tilrettelægge arbejdet med udvidelsen.
Forudsat at alt gik efter planen, skulle udvidelsen være færdig til bådene skulle på land, det
lykkedes fint.
Arbejdsgruppen tror på, at vi har fundet frem til en fornuftig løsning. Vi synes også Svendborg
havn har været lydhør over for vore ønsker og forslag.
Arbejdet er slut og resultatet er blevet rigtig godt.
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4. Projekter på ønskeliste
Såsom krøjesystem til mastekran, etablering af nyt slæbested ved den gamle bedding, etablering af
bølgebryder mod øst, planering af vinterplads, etablering af badestrand ved øst molen, etablering af
søbad evt. i forbindelse med dommerhuset på vest molen.
I forbindelse med slæbestedet vil jeg lige nævne at, som I måske har set, så er der oppe på
Rantzausmindevej ved ned kørslen til Havnen opsat et skilt hvorpå der står 'Slæbested til Ærøsund'
så der er meget der tyder på at vi nu skal til at have hele dykkertrafikken til Ærøsund ned gennem
havnen, så der må vi nok forvente en livlig trafik.

Brugerudvalget i Rantzausminde havn er fra Bådelauget side repræsenteret af Mogens Krüger Jeppe
Malmose og undertegnede. Jeppe Malmose er desuden Formand for BU i Rantzausminde Havn.

Bladet
Vi har et godt medlemsblad der informere om aktiviteter og bringer historier fra medlemmerne.
Samtidig bidrager bladet positivt til pengekassen via annoncer fra lokale butikker og virksomheder.
Vi kan se at der er mange trofaste annoncører i bladet, det er vi glade for.
Nu har vi jo også udgivet bladet pr. mail i nogen tid, til dem der måtte ønske det. Og der må jeg sige
at medlemmerne har taget det til sig noget hurtigere end forventet. pt. er der 37 medlemmer der har
valgt denne løsning, Så den mulighed ser ud til at være kommet for at blive.
M.h.t vores hjemmeside www.rantzausmindebaadelaug.dk så opfordre jeg sidste år vores
medlemmer til at gå ind på den så ofte de kunne, da vi dermed rykker op i googles søge hierarki.
Og det må der være nogen der har gjort, da den nu ligger nr. 1. på googles søgemaskine.
Bladet og hjemmeside står Ole for. Og Poul gør et ihærdigt job for at holde på vores annoncører og
skaffe nye til. Det skal de have En rigtig stor tak for.
Jeg plejer gerne at slå et slag for, at vores medlemmer bidrager med at gøre vores blad endnu bedre
ved at komme med input af den ene eller anden slags, og det vil jeg også i år opfordre jer til at
fortsætte med.
Ole ville gerne med glæde udbringe en stor tak til alle dem der er kommet med indlæg,(ud over
bestyrelsen) men han ser lidt tavs ud.
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Aktiviteter
Vi har holdt vores obligatoriske aktiviteter så som generalforsamling og stander op og nedtagning. Til begge
de to sidstnævnte arrangementer var der mødt rigtig mange medlemmer med familie op, det var rigtig dejligt
at se at der kommer flere og flere børn med, dejligt at se den store opbakning. Der ud over har vi haft en
aften hvor Kaj Stillinger skulle have holdt et foredrag, dette blev aflyst da der kun var 4 deltagere ud over
bestyrelsen.
Så havde vi en god aften på havnen hvor Søren Petersen fra Søfartsskolen i et par timer viste og fortalte alt
hvad der er værd at vide om nødblus og raketter, det var meget informativt og helt rart at få lov til at prøve
det selv, tak til Søren.
Vi startede det nye år med en tur ud til Beredskabsskolen på Poul Smeds vej hvor 'Jens' afholdt et rigtig godt
hjertestarter kursus, der var 16 tilmeldte, to meldte fra pga. sygdom, vi andre havde en rigtig god aften hvor
vi fik lov til at boltre sig med at give 'Anton' og 'Anne' eller hvad de nu hed, hjertemassage og bruge
Hjertestarteren, så nu er vi nogle flere på havnen der har mulighed for at hjælpe, hvis uheldet skulle være
ude.
Bestyrelsen har endnu ikke besluttet sig for fremtidige aktiviteter, men arbejder bl.a. med muligheden for at
holde en sommerfest på havnen og modtager i øvrigt gerne forslag til andre arrangementer fra vores
medlemmer.

Flagkommandør
Vores trofaste Flagkommandør Lasse har meddelt at han fratræder det ærefulde job med at passe vores flag
ude i rundingen, det er et job som Bådelauget har påtaget sig 'siden tidernes morgen', med skiftende flag
gaster, nu mangler vi en frivillig, eller måske et par stykker der kan skiftes.
Vi har forgæves forsøgt at få Svendborg havn til at vikariere, men uden held.
Vi siger tak til Lasse for den tid han passede flaget.

Danske Tursejlere (DT)
DT har planlagt at de vil udlægge fortøjningsbøjer bl.a. ved Thurøbund og ved Skarørev.
Erik Pedersen og "Lasse" Rasmussen deltog i et møde med DT som repræsentanter for Bådelauget, Erik og
Lasse har været med til at bestemme positionerne, DT udlægger bøjerne om foråret og hjemtager dem om
efteråret, Bådelauget opbevarer bøjerne om vinteren, vi regner med at de kan være i rummet for enden at det
'det nye' masteskur.
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Bidrag SSS
Det er sådan at SSS har 150 års Jubilæum i 2016, og i den anledning er bestyrelsen blevet spurgt om vi ville
give et bidrag til en sten der skal markere deres Jubilæum, og det har bestyrelsen sagt ja til.

Tak til Bestyrelsen
Bestyrelsen mener det har været et år med gode projekter, og spændende arrangementer og godt
samarbejde i bestyrelsen.
Og i den anledning vil jeg gerne have love at takke Poul for at holde godt styr på pengekassen og
sørge for at vi fortsat har nogle gode og trofaste annoncører.
Og tak til Ole for hans hårde arbejde som fotograf og bladsmører og ikke mindst vedligeholdelse af
vores hjemmeside.
Og ikke mindst tak til Mogens, Kent og Kåre, for deres store bidrag og ikke mindst den tid de har
lagt RBL i det forgangne år.
Jeg håber at denne beretning for det forgangene år 2014 kan godkendes af
generalforsamlingen og at vi ses til Standerhejsning d. 2. Maj 2015.

Tak for ordet
Formanden
Rantzausminde Bådelaug
Jesper Helman Groth

Overnævnt beretning er sendt til bestyrelsen tirsdag. 17/3 2015 og fremlægges på
generalforsamlingen onsdag. 19/3 2015
Poul Hansen, Ole Madsen, Niels Rasmussen, Mogens Krüger, Kent Henriksen og Kåre
Kjærsgård
Rev.1.02
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