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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 

Sekretær 

Majbrit Kjærulf,  Ryttermarken 29, 5700Svendborg            Mob: 6611191 

E-mail: majabrit@mail.com   

                    

 Bestyrelsesmedlem: 

Henning Stampe, Solvænget 20, Svendborg    Mob: 0166618 

E-mail:      

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. 
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Siden sidst. 

 

Året lakker mod enden, og det er tid til at gøre status, på året der snart rinder ud.  

Det har været et mærkeligt år med div. restriktioner pga. coronaen. 

Det har været småt med aktiviteter, dog var vi med til at arrangere Havnens Dag 

sammen med havbaderne. 

Det var et lokalt arrangement,og ikke som de tidligere år, hvor det har været 

holdt over hele landet. Der var mange besøgende. 

Vi havde vores normale Sankt Hans arrangement på Strandgården. 

Standeren blev taget ned den 16. okt. med fin deltagelse. 

Vi afholdt forsinket Generalforsamling i efteråret, hvor det normalt har været 

om foråret. Der var god tilslutning til Generalforsamlingen hvor vi fik 2 nye 

medlemmer i bestyrelsen. Majbrit Kjærulf og Henning Stampe. Velkommen til 

dem begge. 

Lige nu er der meget stille i vores havn. Fiskeaktiviteten er meget lille, da der 

ikke er noget at fange i øjeblikket. Det har ellers været godt med ålefiskeriet i 

årets løb, hvad der er nyt, men det øvrige fiskeri er meget dårligt. Håber det bli-

ver lidt bedre når vandtemperaturen falder og fiskene søger ud på det dybere 

vand.  

Der er igen kommet flere restriktioner pga. af den voksende corona-smitte. Det 

er kedeligt, nu da vi troede det var ved at være overstået. 

Vi må holde modet oppe og håber det bliver bedre igen til foråret. 

 

Rantzausminde Bådelaug’s bestyrelse ønsker alle et godt nytår og takker med-

lemmer og annoncører for året der er gået og håber på fortsat medlemskab  

(og støtte fra annoncørerne) i 2022.  

 

Kære medlemmer husk at benytte vore sponsorer. 

 

Jens Erik Andersen. 

 

 

PS.  Vedr. Bådelauget  

vi er nu ved at forberede ansøgning til råderetsaftale for området bag sauna-

en for evt. bygning af fiskerhytter el lign. 

vi vil komme med tegninger til Brugerudvalget som vi skal drøfte inden de 

sendes videre til kommunen. I den forbindelse har jeg holdt møde med be-

boerne som har deres fællesareal øst for havnen og de vil også få en tegning 

fremsendt.  Frede West 

 

Det videre arbejde forestås af Jens Erik Andersen  

Næstformand RBL 
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Aktivitetskalender  

Arrangement på Strandgården den 24 Feb.  
Torsdag den 24 feb. kl.19.00 kommer Susanne og Axel Knutson og 
fortæller om deres 5 ugers sejltur på de tyske floder, sommeren 21. 
Kanalturen starter ved Lübæk og slutter ved Rügen inden hjemtu-
ren over Østersøen 
I pausen serveres der kaffe og kage. 
 
Tilmelding Jens Erik Andersen senest den 17 feb.                                                     
Tlf: 61720638 eller E-mail: sjerik24@gmail.com 
 

Januar Kontingentbetaling (se side 4) 

 

Februar 

To. d. 24. Arrangement på Strandgården (se side 4) 

 

April 

Ons.d. 20. kl. 19.00 Generalforsamling (se side 5) 

 

 

Maj 

Lø. d. 7. kl– 15.00 Standerhejsning (se side 16) 

Kontingent 2022 

Opkrævning udsendes pr. mail i januar  
kr. 150 for hele  2022 

til Bankkonto:  

Reg: 0847 Konto 0000622931 

Husk angivelse af faktura nr.  
ellers dit navn på indbetalingen  
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Rantzausminde Bådelaug afholder Generalforsamling 

 onsdag d. 20. april 2022 kl. 19.00  på Strandgården   
  
Vi håber at gældende coronaregler ikke fraråder os at samles. Så vi planlægger efter følgende: 
 

1: Valg af dirigent.  

2: Formandens beretning.  

3: Regnskabsaflæggelse.  

4: Budget og fastsættelse af kontingent.  

5: Behandling af indkomne forslag.  

6: Valg til bestyrelsen. På valg: Frede West og Jens Erik Andersen. 

7: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Henrik Rasmussen.  

8: Valg af 2 revisorer. På valg: Poul Hansen. og Mogens Kruger. 

9: Valg af 1 revisorsuppleant. (På valg På valg: Frank B. Jørgensen. 

10: Eventuelt.  

 

Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal 

skriftligt indgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalforsamlin-

gen.  

(sidste frist tirsdag den 5. april 2022)  

Efter generalforsamlingen vil Bådelauget være vært ved et lille ar-

rangement. 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 torsdag den 14. april, for at 

undgå madspild.  

Tilmelding til spisning efter generalforsamling kan ske til underteg-

nede  

 

Med venlig hilsen  

bestyrelsen for Rantzausminde Bådelaug  

 

MVH Jens Erik Andersen 

Stenbukken 40, 5700 Svendborg 

Sms/Mobil: 61720638 

Mail:sjerik24@gmail.com 

mailto:Mail%3Asjerik24@gmail.com
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rant-

zausmind

ebaadelau

g.dk 

Julehygge ved havnen: 
Traditionen tro havde Mikkel inviteret til gløgg og æbleskiver ved 

https://rantzausmindebaadelaug.dk/
https://rantzausmindebaadelaug.dk/
https://rantzausmindebaadelaug.dk/
https://rantzausmindebaadelaug.dk/
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Fremmødet var ikke så talrigt som det tidligere år, men der var en god 

stemning. Måske Coronaen har spillet ind. 

Tak til Mikkel for det gode initiativ. 
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Besøg på Mærsk Træningscentrer  
 
Den 14.oktober be-
søgte vi Mærsk træ-
ningscenter. Der var 
stor interesse for ar-
rangementet, men 
desværre kun plads 
til 20. 
Vi mødtes ved ho-
vedbygningen hvor 
Lars Christoffersen 
fortalte om trænings  
centerets opstart. 
Det hele startede 
som en følge af en  
eksplosionsulykke på 
en af Mærsks bore-
rigge i slutningen af 
halvfjerdserne. 
Mærsk Mc-Kinney 
mente ikke persona-
let var ordentlig ud-
dannet og mangle-
de sam-
arbejdskompetencer 
til at håndtere kriti-
ske situationer. Da 
der ikke fandtes faci-
liteter nogen steder, 
besluttede han at 
oprette træningscen-
ter  i Svendborg.  
I 1978  startede  det i 
nogle containere ved Maskinmesterskolen. 
I 1999 blev bygningen på Dyrekredsen indviet. Den er tegnet af Arkitekt Hen-
ning Larsen, som hr. Møller brugte meget. (Det var ham, der tegnede Opera-
huset i København.) 
Vi var en tur på taget, og så den storslåede udsigt derfra inden vi gik til bygnin-
gerne med simulatorerne. 
Vi så simulatorer for et skibs maskinrum, en borerig, og til sidst en simulator 
hvor vi var på broen på en stor supertanker der sejlede i snævert farvand med 
mange forhindringer. 
Det var virkelig en spændende oplevelse, og jeg tror alle fik en god  fornem-
melse af de problemer, der kan opstå for dem, der har deres virke til søs. 
Efter rundvisning var Bådelauget vært med flutes og øl/vand.   
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Vartegn ved Mærsk træningscenter: 
 
På plænen, bag hovedbygningen til 
Mærsk Træningscenter, er der place-
ret en trawling blok som var på den 
ovennævnte borerig, hvor eksplosio-
nen skete og som bevirkede  Træ-
ningscenterets tilblivelse. Blokken 
faldt ned / blev placeret over  ud-
strømmende olie/gas/grus og sten 
som væltede op fra undergrunden 
og  med sådan en kraft, at det lave-
de hul i blokken, som det kan ses. 
Det er store kræfter, der slippes løs, 
når sådan en hændelse får lov til at 
udvikle sig. 
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Tankefuld frugt & grønt 

Tankefuldvej 56 
5700 Svendborg 
Tlf. 5126 2610 

Fra Brugerudvalget i efteråret 2021. 
Gennemgang af broer og moler i Rantzausminde havn med havnemester  

Chr. Steffensen, kommuneingeniør Kim Jensen og brugerudvalget. 

Fremmødte fra udvalget Hans Raae Andersen, Henrik Rasmussen, Henning 

Stampe, William Lynge og Frede West (formand). 

 

Alle broer og moler skal synes nøjere og flere pæle står for snarlig reparation/

udskiftning da der kan konstateres en del bevægelse, når man går på broerne . 

Nogle pæle skiftes i 2021 og midlertidige reparationer udføres. Det gamle slæ-

bested vil blive sat i gang med renovering, og om det vil kunne være færdigt in-

den sæsonstart håber vi. 

Slæbestedet ved SSS vil blive lukket når det nye er klar så er det kun forenin-

gerne samt havnen der kan åbne til stævner og andet. 

 

(Sammenfatning fra mødet af redaktionen.). 
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Svendborgsund Marine Service 

Finlandsvej 7B 
5700 Svendborg 
Tlf. 2126 2045/2482 7702 
Mail: kontakt@svendborgsundmarineservice.dk 

www.svendborgsundmarineservice.dk 

 

KDC Kraner 

v/Klaus Deleuran Christensen 
Smedegårdsvej 2 
5771 Stenstrup 
Tlf. 6226 2510/ 2568 6621 

www.kdckran.dk 

mailto:kontakt@svendborgsundmarineservice.dk
http://www.svendborgsundmarineservice.dk/
http://www.kdckran.dk/


  12 

 

 

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 

Porthusvej 119 

5700 Svendborg 
Tlf. 62 20 70 70 
www.fynbomarine.dk 

https://www.sparekassen.dk/Forside
mailto:post@sparekassen.dk
https://www.fynbomarine.dk/
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Generalforsamling 

Formandens beretning for 2020/2021 

  Svendborg 28/10-2021 

 

Min beretning vil bli-

ve indledt af at Jens 

Erik .gl Formand ger-

ne vil bytte plads med 

mig da jeg jo var næst-

formand og det sagde 

jeg ja tak til, da jeg 

tænkte at med det ar-

bejde jeg havde haft 

som næstformand 

kunne det jo kun blive 

lettere at være for-

mand. 

Vi har haft vores ud-

fordringer med at hol-

de liv i foreningen 

pga. Coronaen med 

møde forbud og blive 

åbnet og dernæst luk-

ket ned igen. Vi kunne 

ikke holde møde med 

havnen og andre. 

Vi fik henvendelse fra Svendborg Vand omkring at de ville grave havnen op midt i 

sejlersæsonen og det fik vi ændret til efter sæsonen. 

 Vi måtte have flyttet pavillonen og lavet ny trappe og genetableret området igen . 

Første resultat var ikke tilfredsstillende, så derfor blev trappen og beplantningen 

ændret igen. 

Vi hold møde med Hededanmark omkring oprydning i bevoksningen på skrånin-

gen og resultatet kunne I se. Alt blev skåret ned men det er jo kommet fint igen. 

Legeplads vi har lige nu fået 575.000 kr ind. De 500 tusinde fra Svendborg kom-

mune lokal pulje samt 75 tusinde fra Fynske bank. Nu mangler vi bare de sidste 

godkendelser og dispensationer fra kommunen. De har vi ventet på siden foråret. 

Efter at der blev åbnet for møder har der været en del møder lokalt her samt i bru-

gerudvalget. Samt hos havnekontoret. 

Vi er nu blevet lovet det gamle slæbested renoveret og stå færdig i foråret 2022. 

En lettere renovering af toiletter både hos herre og damer. Vi har også forespurgt 

hvorfor toiletterne i kælderen under Strandgården stadig er lukker af og det ser ud 

til vi kan få dem åbnet op i sommersæsonen. 
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Indsejling Vest vil blive renoveret her inden årsskiftet men vi ønsker en ændring så 

vi kan dæmme op for bølger fra sydvest. 

Generelt har vores havn det meget dårligt stort set alle broer er kasseret i dykkerun-

dersøgelsen i februar i år og vi kæmper en svær kamp med kommunen for og få en 

løsning. 

I februar i år fik vi meddelelse om at nogle af vores medlemmer var blevet sagt op 

og det kan godt være vi kom i omdrejninger med at undersøge hvad det var for no-

get. vi måtteIndsejling Vest vil blive renoveret her inden årsskiftet men vi ønsker en 

ændring så vi kan dæmme op for bølger fra sydvest. 

Generelt har vores havn det meget dårligt stort set alle broer er kasseret i dykkerun-

dersøgelsen i februar i år og vi kæmper en svær kamp med kommunen for og få en 

løsning. 

I februar i år fik vi meddelelse om at nogle af vores medlemmer var blevet sagt op 

og det kan godt være vi kom i omdrejninger med at undersøge hvad det var for no-

get. vi måtte bruge Facebook samt kom i avisen. Det endte med at vi fik forlænget 

opsigelsen med 2 år mere så i alt 3 år. 

En lille ting mere. Jeg tror at vores politikere har fundet ud af at der er noget der 

hedder Rantzausminde Bådelaug . Fx har jeg lige været til møde hos Borgmester Bo 

Hansen og forklaret vores problemer. Om der kommer noget ud af det, er kun at hå-

be på. 

Formand Frede West 
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Standerhejsning Lø. den 7. maj 2022 kl. 15.00 
Forhåbentligt kan vi mødes og sammen hejse stan-

deren som begyndelsen på en dejlig sommersæson 

på vandet. Tag ægtefælle/kæreste med til en hyggelig 

eftermiddag. Foreningen er vært med en forfriskning og det gode 

vejr er bestilt. 

Sæt kryds i kalenderen. I vil modtage besked, hvis programmet for 

dagen skal ændres. 

Bådelauets bestyrelse. 

 
 
 
 
 
 
 

Dødsfald: 
 
En af   Bådelaugets veteraner, Ole Madsen er den 8 dec. afgået ved døden. 
Ole var et stort aktiv for foreningen og stod i mange år som bladredaktør og for 
udgivelse af vores medlemsblad. 
Ole er kommet i vores havn gennem mange år. 
  
Han havde en lille Ejvind jolle som han fiskede fra. 

 
Ole sejlede  hos A.P. 
Møller som navigatør 
i sine unge dag. 
  
Senere fik han job i 
land som program-
mør hos bl.a. SydFyns 
Datecentral. 
Han blev for et par år 
siden ramt af en 
blodprop i hjernen og 
blev derved delvis 
handicappet. 
 
 
 
 
 

Æret være Oles minde.  
JEA. 
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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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 RANTZAUSMINDE BÅDELAUG – GENERALFORSAMLING.  

 

Hermed følger referat af generalforsamling, afholdt den 28. oktober 2021 jf. 

den udsendte dagsorden.  

 

1 Formand Frede West byder velkommen og foreslår Poul Hansen som generalfor-

samlingens dirigent, hvilket de fremmødte medlemmer godkender. Poul takker for 

valget og kan konstatere, at generalforsamlingen er rettidig varslet efter forskrifter-

ne. Oprindeligt skulle generalforsamlingen have været afholdt ultimo april, men 

grundet Covid-19 udsat til ultimo oktober. Sidste generalforsamling afholdtes 21. 

marts 2019. Henrik P er på valg i år. Der bør findes 3 nye kandidater til bestyrelsen. 

Formand og næstformand sidder uden valg. Stiller op til april 2022. Til april rettes 

ind så valgperioder bliver normaliseret. Regnskab for 2019 og 2020 aflægges i dag. 

  

2 Frede West oplyser i sin beretning, at Jens Erik Andersen for 2 år siden ønskede at 

gå af som formand, hvorfor Frede overtog formandsposten. Et større kloakarbejde 

skulle have været i sidste del af sejlersæsonen 2019, men blev efter anmodning flyt-

tet til vinteren 2019-2020, da det ellers villet have kollideret med bdoptagning. Sid-

ste år blev de grønne områder beskåret i samarbejde med Trafik & Infrastruktur og 

HedeDanmark. Der var to optioner fra HedeDanmarks side. Enten rører vi ikke no-

get eller også skæres alt ned til jorden. Da diverse bevoksning efterhånden havde 

fået overtaget, valgtes den sidste mulighed. I foråret begyndte det hele at blive 

grønt igen og nu er der god vækst over hele området. Der har i mange år været talt 

om en legeplads, og efter et større planlægningsarbejde med mange møder og an-

søgninger om sponsorater, lykkedes det at få Svendborg Kommune til at bevilge 

500.000 kr, samt at Fynske Bank kom med 75.000 kr til projektet. Det oprindeligt 

fremlagte projekt måtte derfor reduceres på den måde, at udgravningsarbejdet til le-

geplads og en forstørrelse af grill pladsen stadig bliver i den oprindeligt planlagte 

størrelse, men der reduceres på ”inventaret”. Reduceret projektbeskrivelse fremlagt 

for de relevante myndigheder. Desværre spærrer den nuværende lokalplan for 

igangsættelse af projekterne. Kommunen har oplyst, at ændring af en lokalplan kan 

tage op til 10-12 måneder, og for tiden har erhverv prioritet, hvorfor der nu arbejdes 

på at opnå en dispensation fra lokalplanen. Havnens toiletbygning trænger til en op-

datering af inventar og farver. Havnemesteren er enig i dette, hvorfor der kan for-

ventes oprettelse af et ekstra toilet hos herrerne samt en fast adskillelse af baderum-

mene i begge afdelinger. Efter opdatering forventes bygningen at være levetidsfor-

længet med ca 5 år. Helt ny toilet- og servicebygning centralt placeret i havnen er 

på sigt ønskelig. Der er ønske om åbning af toiletter og badeforhold i den udvendig 

kælder ved Strandgaarden i sejlsæsonen. Kodelås i lighed med de øvrige toiletter. 

Rengøring og betaling herfor drøftes internt i havneadministrationen.  
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Molehovederne ved den vestlige indsejling er i meget dårlig stand. Arbejdet 

med renovering til ca. 1,5 mill. kr. Udføres med start i uge 46 og frem til uge 

4. Ikke tilfredsstillende, da sydvestlig sø alene kan dæmpes ved en forlængel-

se af den vestlige mole med en drejning mod øst. Umiddelbart har der ikke 

fra været politisk side været opbakning til molens forlængelse, men havne-

mesteren er fra højeste politiske side bedt om at udarbejde nyt anlægsforslag 

på en moleforlængelse. Rambøll undersøgelsen sidste vinter gav et trist resul-

tat med hensyn til pælenes generelle tilstand. Angrebet af pæleorm var mere 

omfattende end forventet. Politikerne er orienteret om tilstanden. Gennem-

gang af havnen med politikerne og havneadministrationen sker senere på 

året. De opsagte medlemmers forhold er indtil videre uforandret, dvs at det 

oprindeligt ene år blev forlænget med 2 år, dvs til april 2024. Bådelauget 

kæmpede intenst for at beslutningen blev trukket tilbage, desværre indtil vi-

dere uden held. Stor fortørnelse over, at opsigelserne blev gennemført, men 

samtidig stor ros til Frede for blandt andet via pressen at skabe debat om for-

holdet. Stor undren over den totale tavshed fra SSS side i samme sag. Flere 

sejlere er medlem begge steder. Flytningerne vil blive taget op igen efter 

kommunevalget.  

3 Regnskaberne for 2019 og 2020 gennemgået af Henrik P, der var kasserer i 

de år. Regnskaberne var fremlagt under gennemgangen og derfor refereres ik-

ke vedr. de enkelte posteringer. Planen med den indkøbte bådvogn var, at fi-

skejoller mv ikke skulle stå på land ved kranen, men skulle kunne flyttes til 

området ved stejlepladsen. Vognen skal have udskiftet hjulene, så den er let-

tere at flytte med. Vognen finansieret af havnen. Begge regnskaber godkendt.  

 

4 Budget for 2021 fremlagt af Lasse (kasserer). Buget for 2022 ligeledes 

fremlagt. Ikke de store ændringer i forhold til 2021.  

Kontingentstigning foreslået af bestyrelsen. Stigning med 50 kr til årligt 150 

kr. Nødvendigt på sigt grundet diverse omkostningsstigninger. I 2023 fylder 

bådelauget 50 år. Forslag om afholdelse af en fest med delvis egenbeta-

ling.Faktura for betaling af kontingent sendes på mail. Husk ved betaling at 

angive fakturanummer, hvilket letter administrationen betydeligt. Ingen beta-

ling medfører sletning af medlemskab. Regnskabssstemet giver ikke mulig-

hed for automatisk overførsel ved angivelse af medlemsnummer. Forslag om 

at kontingentstigning sker som et ekstraordinært kontingent blev ikke god-

kendt. Generel kontingentstigning til 150 kr. blev godkendt.  
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5 Der er ikke indkommet forslag til behandling fra medlemmerne. Frede oplyser under dette 

punkt vedrørende fiskerhusene, at der er 9 huse og 12 personer på venteliste. Bådelauget kun-

ne tænke sig at stå som bygherre og udlejer på yderligere op til 6-8 nye huse på området bag 

saunaen. Ideen er på forhånd fra politisk og havneadministationens side godkendt. Råderets-

aftale for jordstykket skal oprettes, men ses ikke som en forhindring. Indskud og årlig leje går 

til bådelauget, som finansierer køb og opsættelse af de nye huse. Vigtigt at bibeholde og udvi-

de miljøet omkring fiskehusene og gøre området attraktivt for alle. Hvis generalforsamlingen 

kan godkende projektet, udarbejdes skitser, til forelæggelse for havneadnimistrationen til vi-

derebringelse i det politiske system. Forslaget godkendt.  

Vedrørende legeplads så afventer en løsning på vedligehold og forsikring. Bådelauget arbej-

der ikke videre med projektet før disse forhold er på plads. SSS deltager ikke på nogen måde 

i arbejdet omkring legeplads mv.  

Lokalråd 5700 Vest er generelt interesseret i projekter/aktiviteter i vores området. Kunne på 

sigt være relevant at søge midler herfra. 

 
6 + 7 Som forholdene er her og nu, er ingen i bestyrelsen valgt, men alene fungerende. Hen-

rik P stiller ikke op til 2 år mere. Medlemmerne skal finde ud af, hvad der skal ske med for-

eningen, da der er en aldersproblematik, som om 3 år kan medføre, at foreningen ophører helt 

af sig selv. Yngre kandidater efterlyses som medlemmer af bestyrelsen. Efter lidt debat om 

disse dystre udsigter blev følgende personer valgt til bestyrelsen: Majbritt Kjærulff – sekretær 

Henning Stampe – menigt medlem Lasse U Larsen – kasserer (pt. fungerende kasserer) Hen-

rik Rasmussen - suppleant  

Frede West og Jens Erik Andersen fortsætter til næste generalforsamling i april 2022 hen-

holdsvis som formand og næstformand.  

8 Som revisorer genvalgtes Poul Hansen og Mogens Kruger.  

9 Revisorsuppleant blev Frank Jørgensen.  

 

10 Ønske om at 30 min parkeringen langs havnen øges til 1 time i perioden 1. maj til 1. okto-

ber. Har tidligere været 1 time. Anbefales af generalforsamlingen og ønsket forelægges hav-

neadministrationen.  

Forslag om fælles optagning og søsætning. Bådelauget kan ikke forestå dette grundet sponso-

rer. Kan alene foregå i privat regi, som det i et vist omfang allerede foregår. Interesserede må 

holde sig til.  

Kemikalieskuret låses ifølge nogle medlemmer for tidligt i efteråret og flere af tønderne træn-

ger til tømning.  

Vandet på broerne og vinterpladsen administreres af og lukkes af havnen.  

Utilfredshed med betalingsstrøm på vinterpladsen primært grundet nødvendigheden af en ny-

ere smartphone og mulig mangel på adgang til stik ved mange brugere ved forårsklargøring. I 

mangel af en smartphone kan stikkene tændes og slukkes fra en pc.  

Jens Erik efterlyser input til diverse arrangementer i klubregi henover året. Jørn oplyser, at 

Thriges Elværk i Odense hver den første lørdag i måneden har opstart af gamle maskiner. 

Gratis adgang.  

Frede West fik af dirigenten de afsluttende bemærkninger og takkede for en god generalfor-

samling og glædede sig til forhåbentligt normaliserede forhold til foråret.  

Således opfattet og refereret. Hans R 
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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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Leif Larsen 

Håndværkervænget 6 Tved    5700 Svendborg 
Tlf. 6222 8911 
www.leiflarsenmarine.dk 

http://www.leiflarsenmarine.dk/
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arve X-Perten 

Ole Rømers Vej 61 5700 Svendborg 
Tlf: 62 22 44 90 
farvex-perten.dk/kontakt/svendborg 
Mail: svendborg@farvexperten.dk 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autohuset v/Frede West 

Rytterhaven 6 5700 Svendborg 
Tlf: 6222 2940 
www.autohuset-svendborg.dk 
Mail: autohuset@fwest.dk 

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

Hudes Plads 1 
5700 Svendborg 
Tlf: 6322 5048 
gnisten.dk 

http://gnisten.dk/


  25 

 

 

Colorama 

Klosterplads 4 
5700 Svendborg 
Tlf. 6221 3131 

Lehrmann Denmark 

Tlf. 2624  3133 
www.lehrmanndenmark.com 
tine@lehrmanndenmark.com 

http://www.lehrmanndenmark.com/
mailto:tine@lehrmanndenmark.com
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 J. E. Larsen VVS EN GROS 
 Nyborgvej 5, 5700 Svendborg 
 62 22 45 45 
 J.e.larsen@vvssalg.dk 

Havnens Maritime Butik 

Jessens Mole 3 

5700 Svendborg 

Tlf: 6221 5206 


