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Rantzausminde 

Bådelaug 
Stiftet 1973 

Nr. 6   sept.. 2021 

WWW.rantzausmindebaadelaug.dk 

 

 

Facebook: Rantzausminde Bådelaug.                            

HUSK: Generalforsamling  
torsdag den 28. oktober kl. 19.00  

på Strandgården 

https://rantzausmindebaadelaug.dk/
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         Rantzausminde Bådelaug’s bestyrelse. 

 
 

Formand RBL og Formand for havnens brugerudvalg. 

Frede West, Stenbukken 34, Svendborg                        Mob: 2084 1165 

E-mail: fwest@live.dk 

 

Næstformand. 

Jens Erik Andersen, Stenbukken 40, Svendborg                  Mob: 6172 0638 

E-mail: sjerik24@gmail.com 

    

Kasserer: 

Lasse Nellemose Larsen, Stenbukken 50       Mob: 29919446 

E-mail: lasse@nellemose-larsen.dk 

Bankkonto: Reg: 0847 Konto 0000622931 

                                               CVR                     40 080 309 

Bestyrelsesmedlem: 

Henrik Petersen, Aninevej 9, Svendborg          Mob:2537 0675              

E-mail: hfp1006@hotmail.com                                                                                     

Ole Kanstrup, Stenbukken 30, Svendborg                     Mob: 61778048 

 E-mail: kanstrup.post@gmail.com     

Suppleant:  
Henrik Rasmussen, Tankefuldvej            Mob: 51262610 

E-mail: hkosach@live.dk 

Bladet  

Janus Bendix                                                             Mob: 20991012 

E-mail: janus@bangogbendix.dk 

Flaggast:  
Erling Hansen                                                                          Mob: 23482109   

               

Udlån af slibemaskinen/stillads mv. 

Jens Erik Andersen                                        

           Mob: 6172 0638 

               E-mail: sjerik24@gmail.com 

Rantzausminde Bådelaug er medl. af   

”Danske Tursejlere.”  Vesterhavnen 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 

https://rantzausmindebaadelaug.dk/
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Nyt fra Formanden 
 

Vi har haft et ret aktivt år med diverse møder bla. med kommunen om de grøn-

ne arealer. Vi har da også fået gjort en del for at vi kan få en kønnere havn at 

kikke på. Vi fik beskåret en hel del på skråningen samt på grillpladsen. Valget 

stod mellem at få det klippet helt ned eller ingen ting så vi valgte at få det klip-

pet helt ned og det blev jo noget bart at se på. 

Dog kan vi se at det er kommet godt op igen i løbet af foråret. Kanten ud mod 

vandet bliver også ryddet for div. planter som har sået sig selv. 

 

Vores projekt med legepladsen ser ud til at være kommet i problemer for kom-

munen. Først er der noget med lokalplanen. Det på trods af, at vi for omkring 6 

år siden gjorde politikerne opmærksom på dette problem og dengang bad om at 

få en ny lokalplan. Det ville man ikke, vi kunne bare få en dispensation og dette 

tager åbenbart ret lang tid. Dernæst vil kommunen have, at vi fra Bådelauget 

skal stå for både forsikring samt al vedligehold af legepladsen som jo bliver til 

en offentlig legeplaAds Det kan vi ikke sige god for, da vi ikke råder over mid-

ler til dette. Så vi håber at der kommer en løsning. 

 

Vores største problem lige nu er broerne i havnen. Der har været en dykker-

undersøgelse i starten af året vi har bedt om og få indsigt i denne men det har vi 

ikke fået. Det er så endt med at vi kom i avisen og journalisten fik indsigt i dyk-

kerrapporten og den viser som vi har advaret om i flere år, at stort set alle broer 

er kraftigt tæret og mange pæle en næsten væk og flere er knækket. Desværre 

vil politikerne ikke høre på hvad vi siger og der vil åbenbart ikke blive gjort no-

get før broerne er helt faldet sammen.  

Molehovederne i vest indsejling er ved at falde helt sammen og der vil man la-

ve en reparation. Dog vil man ikke høre på at vi de sidste 10 år har bedt om for 

få et andet forløb af molehovederne så vi kan stoppe for bølgerne fra sydvest 

samt fra færger. Der vil blive brugt 1,5 mill kr. på en lappeløsning igen igen. 

 

Til sidst vil jeg indkalde til en ny generalforsamling da vi ikke har kunnet hol-

de nogen de sidste 2 år og nu er Corona restriktionerne væk så vi mener at det er 

på tide. Ved at indkalde nu vil der gå 1,5 år til næste generalforsamling som vil 

komme til at ligge i foråret 2023 hele bestyrelsen vil være på valg. Vi mangler 

et medlem til bestyrelsen, så hvis du har interesse i og gøre noget for Bådelau-

get og din havn så er du velkommen til og retter henvendelse til formanden. 

Frede West 
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September 

 

Oktober 

 

14. okt. kl  17.00 Besøg Mærsk training Center   (side 23) 

 

28. okt. Kl. 19.00 Generalforsamling. Strandgården   ( side 5) 

 

 

Standerstrygning ?????? 

 

November 

December 

Aktivitetskalender  

 
Sankt Hans aften på Strandgården. 
 
Arrangementet i år var ændret pga. de restriktioner der har været, så der 
var ikke tændt op i grillen. 
Måske derfor var der ikke så mange til fællesspisning, som der plejer at væ-
re. 
Vejret var i hvert fald perfekt. 
KL.20.30 var der båltale ved Museumsleder Esben Hedegård. 
Han fortalte skrøner og anekdoter fra gamle dage om mystikken ved hekse 
som i norden mødtes ved Tromsø i Norge. 
Moralen i heksehistorien var, at man som mand ikke skal give tøjlerne til 
kvinderne, for så er man for evigt fortabt. 
 
Efter talen blev bålet tændt, og der blev sunget midsommerviser. 
Ved båltalen og efterfølgende sang kom folk strømmende til, så plænen 
foran Strandgården var godt fyldt op. 
 
Til næste år forventer vi at holde Sankt Hans aftenen på normal vis.   
 
Jea. 
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Indkaldelse til generalforsamling Rantzausminde Bådelaug 

Generalforsamling torsdag den 28. oktober kl. 19.00 på 

Strandgården 

 
1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Regnskabsaflæggelse 

4. budget og fastlæggelse af kontingent  

5. Behandling af indkomne forslag 

6. Valg til bestyrelse ( Alle er på valg for 1,5 år) 

7. Valg af 1 suppleant til bestyrelsen 

8. valg af 2 revisorer. (på valg er Poul Hansen og Mogen Kruger ) 

9.  Valg af revisorsuppleant. 

10.  Eventuelt 

2.  

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal skriftligt indgives til 

bestyrelsen senest 8 dage før generalforsamlingen (sidste frist er onsdag den 20. oktober 

2021) 

Efter generalforsamlingen vil Bådelauget være vært ved et lille arrange-

ment. 

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 20. oktober for og undgå madspild. 

Tilmelding til spisning efter generalforsamlingen kan ske på mail: 

post@rantzausmindebaadelaug.dk. 

Eller til en i bestyrelsen. 

 

 

Med venlig hilsen bestyrelsen 

for Rantzausminde Bådelaug 
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Stander hejsning 2021 

Vi havde en flot dag til standerhejsning. Mange kom forbi og der var en liv-

lig snak rundt omkring. Især gik snakken på de bådejere som var blevet sagt 

op og som vi fra Bådelauget forsøgte at hjælpe alt hvad vi kunne.  

Jeg kunne fortælle lidt om, hvor langt vi var med legeplads og ny grillplads 

som vi fra Bådelauget er ved at planlægge.  

 

Der blev sponsoreret pølser med 

tilbehør fra Lone og Jimmi, 

(Rantzausminde Grillen) og stor 

tak for det. Kaffen havde vi med 

hjemmefra og Henrik sørgede for 

at der var en lille en til halsen og-

så.  
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For første gang kunne vi også vise vores trø-

jer med RBL logo frem og der blev bestilt 

mange trøjer som dog først er kommet frem 

til udlevering i sidste uge. Jeg orienterede og-

så lidt om havnens tilstand og vores planer 

om at få kommunen til at indse at det står 

sløjt til i havnen. 

 

Formand 

Frede West 
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Havnens dag: Den 8. aug. havde Bådelauget, og Havbaderforeningen  
arrangeret ”Vild med vand.” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Mikkel og div. 

hjælpere havde 

opstillet et bas-

sin til fisk, som 

var fanget i 

Svendborg sund 

og nærområdet. 

Der var ål, åle-

kvabber og 

skrubber m.m. 

Der var træng-

sel omkring 

bassinet af bør-

nene som var 

vilde med at rø-

Der var opstillet en 

krabbevæddeløbs-

bane som var til  

meget morskab for 

børnene.  

Vi havde også en  

fiskejolle tilstede, så 

dem der havde lyst, 

kunne få en lille  

sejltur. 



  9 

 

Havnens Maritime Butik 

Jessens Mole 3 

5700 Svendborg 

Tlf: 6221 5206 

Det var et velbesøgt arrange-

ment. Dejligt at folk bakkede 

op omkring det. 

Håber, der er nogle, der har fået 

interesse for det maritime. 

Jea. 
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Tankefuld frugt & grønt 

Tankefuldvej 56 

5700 Svendborg 

Tlf. 5126 2610 

Svendborgsund Marine Service 

Finlandsvej 7B 

5700 Svendborg 

Tlf. 2126 2045/2482 7702 

Mail: kontakt@svendborgsundmarineservice.dk 

www.svendborgsundmarineservice.dk 

mailto:kontakt@svendborgsundmarineservice.dk
http://www.svendborgsundmarineservice.dk/
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Lystbådehavnen v/Rantzausminde 

5700 Svendborg 

Tlf. 6220 1994 
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Rise Sparekasse 

Fåborgvej 64 

5700 Svendborg 

Tlf: 62 20 00 00 

www.sparekassen.dk/ 

Mail: post@sparekassen.dk 

 

https://www.sparekassen.dk/Forside
mailto:post@sparekassen.dk
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 Motorhavari på havnen. 
En dag i midten af juli blev vi i Bådelauget kontaktet af nogle sejler-

folk, der havde brug for hjælp. 

Deres båd tog vand ind og derfor lå de ved molen klar til at komme op af vandet. 

Forhistorie: Båden, en 30 fod Sagita, som ejerne Leif og ”Musti” havde erhvervet for 

nyligt, havde været i Sønderborg og der opstod problemer med motoren. Der blev 

konstateret vand i krumtaphuset. De havde taget turen hjem til Svendborg for sejl, og 

lagt sig ved kranen så motoren kunne demonteres.  

I den forbindelse kom der masser af vand i skibet, så derfor skulle båden på land. 

Da det var et pludseligt opstået havari, havde de fået lov, af havnen, til at stille båden 

foran toiletbygningen. Henning Lerche (Bang-Co) blev tilkaldt og kunne assistere 

med div. pumper, så båden kunne holdes vandfri. Motoren blev demonteret og båden 

sat i stativet indtil motoren var blevet rep. 

Efter nogle få dage var motoren fikset og klar til på ny at komme i skibet.  
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Colorama 

Klosterplads 4 

5700 Svendborg 

Tlf. 6221 3131 

www.coloramasvendborg.dk 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Håber motoren fungerer igen og de må få dejlige oplevelser med deres nye 
båd. 
Båden ”IKHAYA” har fået bådplads og ligger ved bro 9. 
Leif og Musti er blevet medlemmer af Bådelauget.                  Jea 

http://www.coloramasvendborg.dk/
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Lehrmann Denmark 

Tlf. 2624  3133 

www.lehrmanndenmark.com 

tine@lehrmanndenmark.com 

Planering af pladsen for opbevaring af både: 
 

Arealet nord for masteskuret er blevet planeret  så det bedre kan anvendes 

til dets formål. Trailer og bådevogne er tiltænkt placeret på området.  

http://www.lehrmanndenmark.com/
mailto:tine@lehrmanndenmark.com
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Dagli’ Brugsen 

Rantzausmindevej 112 

5700 Svendborg 

Tlf: 6220 9978 

Solmer’s Marine- og Maskinservice 

Nordre Ringvej 61 

5771 Stenstrup 

Tlf: 4017 7535 

Mail: solmersboat@mail.dk 

mailto:solmersboat@mail.dk
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 KDC Kraner 

v/Klaus Deleuran Christensen 

Smedegårdsvej 2 

5771 Stenstrup 

Tlf. 6226 2510/ 2568 6621 

www.kdckran.dk 

Autohuset v/Frede West 

Ryterhaven 6 

5700 Svendborg 

Tlf: 6222 2940 

www.autohuset-svendborg.dk 

Mail: autohuset@fwest.dk 

http://www.kdckran.dk/
https://www.autohuset-svendborg.dk/
mailto:autohuset@fwest.dk
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Fynske Bank Svendborg 

Centrumpladsen 19 

Helding grafiker 

Abildvej 5a, 2. sal 

5700 Svendborg 

Tlf: 2139 0689 

www.heldinggrafiker.dk 

Mail: mail@heldinggrafiker.dk  

http://www.heldinggrafiker.dk/
mailto:mail@heldinggrafiker.dk
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Porthusvej 119 

5700 Svendborg 

Tlf. 62 20 70 70 

www.fynbomarine.dk 

arve X-Perten 

Ole Rømers Vej 61 

5700 Svendborg 

Tlf: 62 22 44 90 

farvex-perten.dk/kontakt/svendborg 

Mail: svendborg@farvexperten.dk 

https://www.fynbomarine.dk/
https://farvex-perten.dk/kontakt/svendborg
mailto:svendborg@farvexperten.dk
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PS – Gnisten Marine A/S 

Hudes Plads 1 

5700 Svendborg 

Tlf: 6322 5048 

gnisten.dk 

http://gnisten.dk/
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Besøg hos Maersk Training Svendborg. 
 
Torsdag den 14. okt. tager vi på besøg hos Maersk Training Center. 
Vi mødes på pladsen foran hovedbygningen, Dyrekredsen 4 kl.17.00. 
Capt. Lars Christoffersen vil fortælle om træningscenteret og dets faciliteter. 
Vi bliver bl.a. introduceret i centerets simulator og ser hvordan det er, at være 
på broen i de store skibe i forskellige situationer. 
Efter rundvisning vil Bådelauget være vært med øl/sodavand og en sand-
wich.  
Max. Antal deltager er 20. 
Tilmelding til Jens Erik Andersen på tlf.61 72 06 30 eller mail: sje-
rik24@gmail.com. 

Trøjerne findes i flere varianter end de 

viste. 

Maskiner i Bådelauget. 
 
Bådelauget har anskaffes sig en 
plæneklipper og en multimaski-
ne, som medlemmerne kan låne 
hvis der skal slås græs omkring 
bådstativet på pladsen for  
opbevaring af både. 
 
Jens Erik Andersen kontaktes 

mailto:sjerik24@gmail.com
mailto:sjerik24@gmail.com
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Leif Larsen 

Håndværkervænget 6 

Tved 

5700 Svendborg 

Tlf. 6222 8911 

www.leiflarsenmarine.dk 

http://www.leiflarsenmarine.dk/

