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Rantzausminde Bådelaug’s bestyrelse.
Formand og Formand for havnens brugerudvalg.
Frede West, Stenbukken 34, Svendborg
E-mail: fwest@live.dk

Mob: 2084 1165

Næstformand.
Jens Erik Andersen, Stenbukken 40, Svendborg
E-mail: sjerik24@gmail.com

Mob: 6172 0638

Kasserer:
Lasse Nellemose Larsen, Stenbukken 50
E-mail: lasse@nellemose-larsen.dk
Bankkonto: Reg: 0847 Konto 0000622931
CVR
Bestyrelsesmedlem:
Henrik Petersen, Aninevej 9, Svendborg
E-mail: hfp1006@hotmail.com
Jan Pedersen, Mira Mare 8, Svendborg
E-mail: jan.gulnare@icloud.com
Suppleant:
Henrik Rasmussen, Tankefuldvej
E-mail: hkosach@live.dk
Bladet
Janus Bendix
E-mail: janus@bangogbendix.dk
Flaggaster:
Hans Jacobsen
Erling Hansen
Udlån af slibemaskinen/stillads mv.
Jens Erik Andersen

Mob: 29919446
40 080 309
Mob:2537 0675
Mob: 7175 6366
Mob: 51262610
Mob: 20991012
Mob: 2423 4840
Mob: 23482109
6172 0638

Rantzausminde Bådelaug er medl. af
Danske Tursejler. Vesterhaven 5, 5800 Nyborg
Tlf. ; 7021 4242.
Rantzausminde Bådelaug’s medlemmer kan tegne medlemskab i DT for 345,00 ),
hvilket samtidig indeholder ansvarsforsikring på medlemmets båd.

rantzausmindebaadelaug.dk
Facebook: Rantzausminde Bådelaug.
Næste blad udkommer i maj måned 2021
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Lidt Fra Formanden. Året 2020.
Ja hvilket år et som vi helst vil glemme
men nok alle vil huske. Nu ikke mere om
Corona, men hvad er der sket i Bådelauget.
Vi har haft en del møder i bestyrelsen, om
hvordan vi kunne afvikle en generalforsamling og andre aktiviteter. Vi besluttede at aflyse større møder og må vente med generalforsamling til engang i 2021- hvis vi får lov.
Bestyrelsen har foretaget en ny konstituering.
Vi har skiftet formand da Jens Erik gerne ville stoppe som formand. Så jeg (Frede West) er blevet formand og Jens Erik er nu
næstformand.I bestyrelsen har vi 2 medlemmer der ønskede at
stoppe. Vi sagde farvel til Nicolai Iversen og tak for indsatsen og
vi har taget Lasse Nellemose Larsen ind. Han overtager kassererposten i stedet for Henrik Pedersen, som dog forsætter som medlem af bestyrelsen. Han gør arbejdet som kasserer færdig for
2020. Lene Iversen stopper som suppleant og Jan Pedersen vil også gerne stoppe. Så vi står lige nu og til skal til at finde en afløser
for Jan samt en ny suppleant, så hvis nogen har lyst så sig til.
Det skal siges, at det ikke er generalforsamlingen, der har sat bestyrelsen så alle vil være på valg så snart vi kan afholde generalforsamling. Nogle vil være på valg for 1 år andre for 2 år. Jeg håber der vil være forståelse for dette.
Vi har været til møde hos SSS og fået forelagt deres planer om
ombygning af Strandgården og vi håber at de kommer igennem
med deres planer. Held og lykke med projektet.
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Brugerudvalget:
Vi har holdt en hel del møder i Brugerudvalget og vi har nu oprettet en udviklingsgruppe sammen med Havnemester Christian Steffensen samt Havneassistent Mads Flygel.
I gruppen sidder medlemmer fra brugerudvalget både fra RBL
samt SSS.
Bruger udvalget er nu for første gang udvidet til 9 medlemmer så
badeforeningen har et fast medlem og SSS har 3 medlemmer og
RBL har 3 medlemmer derudover er der valgt 2 nye medlemmer
som vil være på valg hvert 2 år .
Brugerudvalget fik ekstra travlt da badeforeningen skulle have deres papirer send til kommunen men det var ikke blevet godkendt
af Brugerudvalget så det måtte ske på telefon over en weekend
men vi fik godkendt projektet og ønsker badeforeningen held og
lykke med den nye bygning der nu er ved at blive opført bag fiskerhusene.
i RBL har vi arbejdet på en legeplads og pavillon til grillplads.
Det er ikke første gang der er blevet arbejdet med en sådan. Så vi
er nået så langt at alle priser på begge del projekter er i hus og de
første fondsansøgninger er sendt ud og flere vil følge efter straks i
det nye år. Så må vi se om vi kommer i mål denne gang.
Vi har også haft en del møder med Svendborg kommune omkring
området og beplantning og blev enige om at få ryddet op og som I
kan se er det lidt åbent lige nu men der vil hurtigt gro buske og
træer op igen og vi vil kunne holde det lidt pænere fremover
Vi fik også lavet om på trappen ved grillen og det er blevet meget
flot med gelænder og lys på trappen.
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Vi kunne ikke holde Standerhejsning i foråret men vi fik holdt
Stander nedtagning i oktober og der var et flot fremmøde med
mange medlemmer og god snak rundt omkring.
Så vil jeg bare
til slut sige
Godt Nytår
og længe leve
Rantzausminde Bådelaug
Frede West
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Aktivitetskalender
Generalforsamling.
På grund af forbud mod at forsamle sig i større grupper
er foreningen forhindret i at afholde generalforsamling.
Så snart det er muligt vil der efter gældende regler blive
indkaldt til generalforsamling.
Hvis du som medlem har emner, du mener at foreningen
bør tage sig af, er du velkommen til at henvende dig til
formanden eller næstformanden med sagen.
Standerhejsning 2021.
Standerhejsningen håber vi kan finde sted lørdag den 8.
maj kl.15.
Vi laver et opslag på havnen og giver elektronisk besked
når vi kender betingelserne for arrangementet.

Solopgang ved Svendborg Sund.
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Oprydning i østenden af havnen.
I efteråret har der været travlhed i østenden af havnen.
Buske og træer er fældet, og jorden er planeret så vinterbaderklubben kan påbegynde deres byggeprojekt.
I den forbindelse er en del af stejlestativet blevet fjernet, og selve
stejlepladsen er forlænget mod øst.
Funderingsblokkene er på plads så byggeriet kan tage sin begyndelse.

Det blive
spændende at
følge projektet.
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Kontingent for 2021 er 100 kr.
Overførsel til Bådelaugets bankkonto:

Bankkonto: Reg: 0847 Konto 0000622931
Husk at anføre navn på betalingen.
Betalingsfrist 15. februar 2021.
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Julehygge på havnen.
Traditionen tro havde Mikkel inviteret venner af fiskerhusene og andet godtfolk til gløgg og æbleskiver i ugen
før jul. Det er efterhånden blevet en tradition (en god én
af slagsen).
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Vejret indbød ikke til julestemning, regn og blæst. Alligevel var der
en del, der mødte op. Ikke så mange som tidligere, men der spillede
coronaen nok også et pus.
Godt initiativ Mikkel.
Jens Erik
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Affald på havnen.
Vi har et problem som vi skal have løst. Der er desværre
nogen som bruger havnen som affaldsstation. Det er ikke
tilladt at aflevere affald i vores havn. Det er kun for bådaffald og ikke andet . Det gælder også malerspande i foråret. De skal afleveres på genbrugspladsen og ikke i havnen.

Pas godt på vores fælles havn.
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Besøg hos Mikkel i hans fiskerhus på havnen i Rantzausminde.
I østenden af havnen er der 9 fiskerhytter som kan lejes af kommunen til opbevaring af fiskeredskaber og lignende.
I et af dem, det der er bedst placeret, har Mikkel til huse.
Han hedder egentlig Gunner Mikkelsen og stammer fra København.
Mikkel har gennem mange år haft job hos Kellogg`s. Først i København og da firmaet overtog Svendborg Boghvede - og Havremølle flyttede han til Svendborg.
Han købte hus i Kirkeby, og boede der i alle årene medens han var
ansat hos Kellogg`s. Han stoppede som 60-årig, da hans kone var
blevet syg og krævede hans hjælp derhjemme.
Mikkel købte sin båd i 1995 og fik plads i Rantzausminde havn. Da
Mikkels kone var kommet på plejehjem overnattede han tit på båden om sommeren. Som han agde: ”noget skulle jeg jo tage mig
til”.
Da Mikkel kom til havnen stod der en container bag toiletbygningen, som blev brugt til opbevaring af fiskeredskaber og lignende.
Han købte 1/4 del og tog del i det fællesskab, der var der.
I 2002 blev fiskerhytterne stillet op, og Mikkel var hurtig til at vælge den med den bedste udsigt. Døren er delt, med vindue for oven,
så han har udsigt ud over vandet og kan se hvad der foregår.
Han har udsigt til broen som vinterbaderne benytter, og har lidt opsyn med de badende. Det er trygt og godt.
Mikkel, er ved havnen dagligt. Han komme som regel til havnen
kl. 06.30 hver dag året rundt.
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Når vejret er til det
bliver der fisket lidt.
Om foråret er det
åleruser der bliver
sat, og ellers fiskegarn for at fange
fladfisk og en sjælden gang en torsk.
Mikkel er det naturlige samlingspunkt,
når andre fiskere og
besøgende er på
havnen. Så går
snakken om, hvad
der bliver fanget, og
hvad der ellers sker
i havnen.
På væggen hænger
der et stort billede
med fotografier af
alle dem, der har/
har haft deres gang og er/var venner med folkene i fiskerhusene.
Mikkel har sin faste runde på havnen og ser om tingene er i orden.
Sidst på formiddagen går turen hjemover igen.
I 2007 flyttede Mikkel til Vædderen; så er der ikke så langt ned til
havnen. Han er rask og rørig og det er svært at forstå at Mikkel
fylder 90 år til foråret.
Jens Erik Andersen
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Undersøgelse af bro 1 samt brohoved øst og Vest.
I begyndelsen af november blev pælene ved bro 1 og brohoved
øst og vest undersøgt.
Det blev udført af dykkerfirmaet Frank Larsen fra Øster Åby.
Hver enkel pæl blev højtryksspulet og undersøgt, og der blev lavet en rapport, som er sendt til havnemesteren. Der ud fra ved
man, hvor galt det står til med pælene og kan planlægge ud fra
det.

Det bliver spændende at se hvad der kommer til at ske.
Jens Erik
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