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Bådelaug 
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Nr. 5    maj. 2021 

WWW.rantzausmindebaadelaug.dk 

Facebook: Rantzausminde Bådelaug.                            

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

 
 

Formand  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 

 

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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                                       Forårsnyt fra Formanden. 

I den skrevne stund stråler foråret udenfor og ligner nærmest dansk sommer. 

Det kan ikke blive bedre vejr at klargøre sin båd i. Vi kan se på P-pladsen at der er stor ak-

tivitet overalt med at blive klar inden kranvognen dukker op . Men når det nu er sagt, så er 

alt ikke helt rosenrødt. For 14 dage siden dukkede der en række opsigelser op hos ca. 15 

sejlere i Svendborgs havne også en del her i Rantzausminde havn. Så kan det godt være at 

min telefon glødede og mange skriv kom på div. Medier. Det blev en lang uge med kon-

takter rundt omkring og lidt pres på div. politikere og vi fik ikke helt hvad vi bad om. For 

godt 2 år siden da vi blev spurgt,  bad vi om, at lade de mennesker blive, som havde ligget 

her i mange år, selvom de bor i en anden kommune . Enden blev dog at vi fik forlænget 

opsigelsen til 3 år. Så tak for det og endnu tak til de politikere som bakkede os op i denne 

sag. 

Vinteren er gået lidt stille med møder da Coronaen er en slem følgesvend, men nu ser det 

ud til at vi kan være sammen igen. Generalforsamling håber jeg, at vi kan gennemføre hen 

i september, hvor alle er på valg. Vi har haft et enkelt møde på havnekontoret. Det var 

Christian Hammerich og jeg. Vi havde en hel del ting på programmet blandt andet den ge-

nerelle tilstand i havnen og fik en orientering af dykkerundersøgelsen i vinter. 

Dykker undersøgelsen var ikke særlig positiv og det er ikke nogen overraskelse, da der i 

mange år kun har været brugt penge på lapperier og ingen forbedringer.  

Vi har et stort problem med Vestindsejlingen som er i så dårlig stand, at den kan styrte 

sammen bare ved en let påsejling, så den er sat til reparation i uge 42. Vi er blevet spurgt 

om, hvordan den skulle se ud og vi opfordrede til, at forløbet blev ændret så vi kunne slip-

pe for de store bølger fra sydvest samt fra Ærøfærgen . Til min store overraskelse har man 

igen ikke lyttet, og vil igen bruge 1,5 mill. Kr. på lapperi og ingen forbedring. I min optik 

borgernes penge ud i havet !!. 

Vi forsøger stadig at få det gamle slæbested i brug, inden der kommer børn til skade med 

alt den kørsel med trailer foran Grillen. De sidste par år. er der en stor stigning af trailerbå-

de i vores havn og det er helt fint hvis vi havde forholdene til det, men det har vi ikke. Vi 

har også et problem på P-pladsen med alle de trailere, så derfor har vi bedt om at få åbnet 

en vej mellem pladserne, så vi kan få begge de kommunale P- pladser i brug. 

Mikkel blev 90 år og der skal lyde herfra et stort Tillykke og tak for den store indsats med 

opsyn i havnen. Samt det gode miljø i hjørnet som Mikkel er en del af. 

Vi holder vores standerhejsning lørdag den 8/5 kl. 15 og Bådelauget er vært med lidt pro-

viant og gode sager. 

Jeg vil ønske jer alle en god sejlersommer og pas på derude. 

Mvh.Frede West 
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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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Aktivitetskalender  

 

Generalforsamling. 

 

På grund af forbud mod at forsamle sig i større grupper er foreningen forhindret i at af-

holde 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. 

 

 

 

 

Solopgang ved Svendborg Sund. 

Stander hejsning 2021: 
 

Standerhejsning er lørdag den 8. maj kl. 15.00 Tag ægtefælle/

kæreste med og lad os få en hyggelig eftermiddag sammen.  

Foreningen er vært med lidt mad og en lille en til halsen. Vi håber 

på godt vejr. 
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Dødsfald  
Vores medlem, Ernst Baagøe Larsen, er kort tid før jul afgået ved døden. 
Han led af et skrantende heldbred de sidste par år. 
Ernst arbejdede som autolakker i sit aktive liv.   
Ernst var ejer af en LM 23 og havde plads ved bro 4. 
Æret være hans minde. 
    
   
 (JEA) 
 
 

 

Udgivelse af bladet: 
 

Til alle jer der får dette blad i papirudgaven. 

I har også fået det i jeres Mailboks, hvis I har sendt jeres Mail-

adresse til Bådelauget.  

Den elektroniske udgave er i farver.  
Hvis I kan undvære papirudgaven må I gerne sende en besked til 

lauget.  

Vi kan på den måde spare omkostninger, hvis vi skal trykke og 

omdele færre blade. 

  



  8 

 

Mikkel 90 år: 

 

Den 8. april fyldte Mikkel 90 år og havde i den anledning inviteret til 

fødselsdag.  Der var dækket op i hjørnet ved fiskerhusene under para-

sollen, hvor vi fik kaffe, rundstykker, og en lille en til halsen. 

Der var mange der kikkede forbi for at lykønske Mikkel på den store 

dag. 

Alle hyggede sig trods det lidt kolde vejr. 

 Mikkel ønskes stort tillykke med fødselsdagen. 

 

   
(JEA) 
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Havnens Maritime Butik 

Jessens Mole 3 

5700 Svendborg 

Tlf: 6221 5206 
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Rantzausminde Havbadeforening: 

 

Så blev vinterbadernes omklædningsrum-og sauna færdig. 

 Hvor er det blevet pænt og falder rigtig godt ind i miljøet med fiskehusene. 

Stort tillykke med det fine resultat og de gode faciliteter. 

 

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 Flemløse Sparekasse 

Fåborgvej 64 

5700 Svendborg 

Tlf: 62 20 00 00 
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El-ledning til Fiskerhusene: 

 

Så blev der lagt el-ledninger til de enkelte huse. Det er så op til den enkelte lejer af 

husene om de vil benytte sig af muligheden for el-tilslutning. Der er sat elmåler op i 

el-rummet bag toiletbygningen. 
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Colorama 

Klosterplads 4 

5700 Svendborg 

Tlf. 6221 3131 

www.coloramasvendborg.dk 

OBS!! 

Sig at du er medlem af Rantzausminde Bådelaug så får 

du 10% i rabat på skibsmaling mm. 

Ny pumpeanlæg til tømning af holdings-

tank: 

 

Der er monteret nyt pumpeanlæg til tømning 

af toilettanke i både, der anløber vores havn. 

Der har været problemer i flere år med at få 

anlægget til at virke ordentligt. 

Sidste år blev pumpeanlægget renoveret, men 

det blev aldrig rigtigt godt. 

Derfor har havnen i år valgt at udskifte med 

komplet ny enhed. Det er en dyr sag. Den ko-

ster 60.000 kr. så vi må håbe at den kommer 

til at køre tilfredsstillende. 

 

 

http://www.coloramasvendborg.dk/
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Gæster på havnen: 
Den 17. feb. var der trængsel på havnen.  
DR 1 skulle lave programmet ”Hammerslag” på et af husene bag havnen 
og havde base med deres vogne på arealet ved mastekranen. Det er lidt 
overraskende hvor meget der skal rigges til for lave sådan en udsendelse. 
De kom med 4-5 biler og havde fortalte de 12 mand på opgaven.  
Desværre var det meget tåget, så udsigten over Svendborg sund kunne 
ikke ses fra det pågældende hus udsendelsen drejede sig om. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Udsendelsen kan ses på DRTV 
”Eksklusive boliger” sendt den 23.marts 2021 

Lehrmann Denmark 

Tlf. 2624  3133 

www.lehrmanndenmark.com 

tine@lehrmanndenmark.com 

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 

Vestergade 165C, 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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PS – Gnisten Marine A/S 

Hudes Plads 1 

5700 Svendborg 

Tlf: 6322 5048 

gnisten.dk 

http://gnisten.dk/
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Morgenstemning i Rantzausminde Havn. 

 

Jens Erik, Næstformand og flittig leverandør af materiale til vores med-

lemsblad, har fanget den ro og harmoni der også kan være ved havnen i 

Rantzausminde.  
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Leif Larsen 

Håndværkervænget 6 

Tved 

5700 Svendborg 

Tlf. 6222 8911 

www.leiflarsenmarine.dk 

http://www.leiflarsenmarine.dk/

