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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 

Majbritt Kjærulff,  Ryttermarken 29, 5700 Svendborg           Mob: 66111921 

E-mail: majabritt@gmail.com   

Bestyrelsesmedlem: 

Henning Stampe, Solvænget 20, Svendborg    Mob: 40643010 

E-mail:stampe.svendborg@gmail.com     

Suppleant:  
Henrik Rasmussen, Tankefuldvej. Svendborg         Mob: 51262610 

E-mail: hkosach@live.dk 

Bladet  

Janus Bendix                                                             Mob: 20991012 

E-mail: janus@bangogbendix.dk 

Flaggaster:  

Janus Bendix 

& Jens Erik Andersen 

               

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. 

 

Facebook: Rantzausminde Bådelaug.                            

 

  Næste blad udkommer i  september måned 2022 
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Siden sidst. 

 

 
Lidt nyt fra Formanden 

Som alle kan se er der stor aktivitet på havnen. TM havn er ved og få afsluttet de to molehoveder i vest 

indsejlingen i den forbindelse fik vi lavet at stenmolerne blev lagt helt ud til molehovederne i fuld bredde 

og ikke som før hvor de kun var ca. en meter brede. Det skulle gerne give mere ro i havnen. Vi vil holde 

øje med hvor meget uro vi får ved en kraftig sydvestvind som har været et stort problem. Dernæst er reno-

veringen af toiletbygningen lige ved at være færdig så vi har nu nogle fine badekabiner både hos herre som 

damer samt et ekstra toilet hos herrerne. Den lovede havnetrappe foran grillen vil også blive lavet i år det 

er midler fra ildsjæle puljen som vi har fra 2020 og 2021. vedr. slæbestedet er der nu afsat penge til reno-

vering men der er ikke sat dato på endnu fra havnen. Nye fiskerhuse. Det er Jens Erik der står for dette pro-

jekt og han har målt området op og er nu ved og få lavet tegninger til 2 dobbelt huse. ude på bro 6 får vi 

nye planker på den første del af broen så hele broen vil fremstå som ny. Bro 7 er der lavet en reparation da 

den var sunket midt på .Vi har bedt om og få 1 times parkering på hele havne området og det bliver fra 1 

april. Vi må stadig henstille til at der ikke parkeres på arbejdsområdet ved kajen og kran området. Vi har 

også en del som parkerer bag bommen indtil slæbestedet og derinde er der også parkering forbudt. Om-

kring masteskuret er der nu kodelås på og koden kan fås hos Jens Erik Andersen og Hans Raae Andersen 

samt Frede West. Man skal oplyse sit pladsnummer for at få koden. Med hensyn til nyt masteskur har vi 

sat det i bero da der stadig er plads til flere master i skuret. Legeplads / grillplads der mangler vi stadig at 

få den endelige godkendelse. For en god ordens skyld vil jeg lige oplyse at betaling af etablering af lege-

plads og grillområde så er der søgt fondsmidler til hele betalingen og ikke Bådelaugets kasse som nogen 

tror. 

Så har jeg bare at ønske en god sejlersæson 

Frede West 

Formand 

Eftergilde: 
 
Det overskydende 
smørrebrød fra Ge-
neralforsamlingen fik 
Mikkel dagen efter, 
og så var der ellers 
indkaldt til gilde ved 
fiskerhusene. Dejligt 
at der ikke er noget 
der går til spilde, 
særligt i disse tider, 
hvor der er så meget 
fokus på madspild.  
jea 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: Mikkel 
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Aktivitetskalender  

Aktiviteter 
Maj. 
Standerhejsning: Lørdag den 7. maj 2022 kl.15.00. 

Juni. 
Vi prøver igen i år at arrangere et par dage hvor vi mødes og hygger os med 
lidt god mad og hvad dertil hører. Bådelauget tænder op i grillen og sørger for 
lidt drikkevarer.  
Vi har prøvet de sidste 2 sæsoner. Det første år måtte det aflyses pga. dårligt 
vejr (begge gange) og sidste år satte coronaen en stopper for. Vi giver ikke så 
let op, så vi prøver igen. 

Sejlertræf: 
Første gang bliver lørdag den 11. juni i Ærøskøbing. Vi mødes kl. ca 13.00 
Det er aftalt med Havnemesteren at der er ledige pladser ved bro 4 eller 5. 
August. 
Anden gang bliver lørdag den 13. Aug. på Drejø (færgehavnen) Vi mødes kl. 
ca.kl. 13.00 

Carla af Svendborg  
Svendborgsund 2021. 

Efter at Carla har ligget stille i en halv snes år er hun i 2021 på vandet igen. Efter 
planen skal det fejres at skibet for 100 år siden blev bygget i Ærøskøbing. I kan føl-
ge aktiviteterne på:   www.Sejlforeningen-carla.dk. 
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Generalforsamling. 
 
Der var en meget fin deltagelse til 2022 generalforsamlingen. Formanden gennemgik de vig-
tigste arbejdsområder, som Bådelauget deltager i. Især det fokus vi har på vedligeholdelse og 
udvikling af havnen. Efter Regnskabsaflæggelse og budgetforslag  samt valg af medlemmer 
til bestyrelse og andre poster fik de fremmødte lejlighed til at tale lidt sammen, mens vi nød 
et par stykker smørebrød og en vand/øl. Det var en vellykket generalforsamling og alle kan 
se frem til en ny sejlsæson og håbe på velegnet vejr. 
I aktivitetskalenderen, på hjemmesiden ”www.rantzausminde baadelaug.dk” og på Facebook 
”Rantzausminde bådelaug” kan I finde oplysninger om lauets arbejde i årets løb. 
JB 

 
Foto: JEA 

I næste blad vil der være 
yderligere om generalfor-
samlingen 
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Foredrag ved Susanne og Axel Knutson. 
 
Den 24. feb. havde vi et arrangement på Strandgården.  Susanne og Axel fortalte om 
deres sejltur på de Tyske og polske floder, sommeren 2021. Turen startede ved Lübæk 
og sluttede ved Rügen. De havde et par år i forvejen været på nogle af de samme ste-
der. Da måtte de forlade floderne før det egentlig var planlagt, pga. ekstremt lavvan-
de, som skyldtes tørke, der ramte området i forsommeren. Derfor havde de lyst til at 
udforske nogle af de samme steder samt floderne i vestlige Polen. De fortalte engage-
ret om deres tur gennem alle sluserne og de problemer, der kunne være ved passa-
gen af disse. En rigtig spændende aften og stor tak til Susanne og Axel. 

 
 

Ps: Til sommer har de 
planer at sejle til Limfjor-
den og undersøge den 
nærmere. 
Måske der bliver ople-
velser til endnu et fore-
drag. 

 
Foto: JEA 

Foto: Janus 
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Parkeret bil på afveje. 
 
Pas på når der parkeres ved pakeringspladserne 
vest for det gamle slæbested, og husk at trække 
håndbremsen. 
Det var der en som glemte og resultatet ses på 
billedet. Det er ikke første gang det er sket.  
Vi har rettet henvendelse til havnekontoret om 
at få opstillet en spærring, som stopper bilerne 
inden de ender i havnebasinet. 
 
jea 
 

Foto: Lene Roed 
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Storm over Sydfyn: 
 
I slutning af Jan. kom der et lavtryk ind over Sydfyn (Malik), hvilket bevirkede at 
vandet blæste ud af havnen. Det gav noget udskiftning af vandet i de indre 
farvandet, hvilket må gavne vandkvaliteten, iltsvind mm. 
Det gav mulighed for nogle gode og sjove billeder af bådene i havnen. 
Efterfølgende kom vandet tilbage højvande til følge. 

Foto:Ulrich Hartmann Agerbeck 

Foto: Janus 
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Foto: JEA 
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 Udskiftning af pæle ved molehoved indsejling vest. 
 
Der er lavet nye molehoveder ved vestlig indsejling til havnen. De nye pæle er 
slået uden for de gamle pæle, hvorfor indsejlningshullet er blevet lidt mindre. 
Det betyder måske også den nye molehoved giver lidt mindre uro i havnebas-
sinet ved blæsevejr fra sydvest. Vi får se. 
 
Ligeledes er de første brædder på bro 6 skiftet. (fra rondellen med flagstang 
og ud til midt på broen). Arbejdet er udført af Tonny Madsen. 

Parkering på havnen. 
 

Der er ændringer i parkeringsreglerne på havnen.  Vær opmærksom på skiltene. Parkering 
på havneområdet bliver kontrolleret af parkeringsvagter. 
 
Der er ikke restriktioner for parkering oppe på  området for vinteropbevaringspladserne. 
 
JB 
 

Foto: Janus 
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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/
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Standerhejsning. 
 
Formanden Frede West Bød velkom-
men til standerhejsning. i det gode vejr 
kunne de fremmødte  så tilbringe et 
par timer sammen og tale om løst og 
fast.. Om tidligere oplevelser, om   
nutidige emner og ideer og planer for 
fremtiden.  
 
Alle ønskes en god sæson 2022. 

 
 
 
 
Alle kunne få lidt at drikke og et par 
pølser fra grillen var der også. 
 
Tekst og foto 
Janus. 
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Porthusvej 119 

5700 Svendborg 

Tlf. 62 20 70 70 

www.fynbomarine.dk 

 

 J. E. Larsen VVS EN GROS 
 Nyborgvej 5, 5700 Svendborg 
 62 22 45 45 
 J.e.larsen@vvssalg.dk 

https://www.fynbomarine.dk/
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Nyd delfinen i Svendborg - på hans præmisser 

 
Af: Majbritt Kjærulff, bestyrelsesmedlem i Rantzausminde Bådelaug 

 
En dag i oktober 2019 kom jeg kørende til kontoret på Frederiksø. Jeg fik øje på en stor 
mørk ting, der plaskede rundt i vandet. Stoppede op og så viste det sig at være en delfin 
af arten Øresvin. Den var i gang med at sluge en friskfanget fisk og pjaskede noget 
rundt, som de gør. Senere er delfinen, der er en han, blevet kendt som “Delle”. Der gik 
ikke mange dage før man på FaceBook kunne følge “Delles Venner”, hvor der deles bil-
leder og informationer om delfiner. Senest er der skrevet en bog om “Svendborgs del-
fin”. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Når man sejler i Svendborg Sund vil man ofte se Delle. Tit dog ‘kun’ rygfinnen, da den 
kan være neddykket i op til 20 minutter. Jeg har set Delle mange gange på strækningen 
mellem Thurøbund og Svendborgsundbroen. Ofte kommer den helt hen til vores båd og 
følger os, nogle gange svømmer den under båden og stikker hovedet op, for ligesom at 
hilse på. Han er ret nysgerrig og undersøgende. En enkelt gang sprøjtede Delle på San-
der, det er 7 år, så han fik vand i hovedet. Det siger noget om, hvor tæt man kan komme 
på, uden at gøre noget for det - og det er en fantastisk oplevelse, som både børn og 
voksne fascineres af, men pas på!  
 
Øresvin er et kødædende rovdyr. De lever af fisk, blæksprutter og krebsdyr, kan blive 28
-29 år, 2-4 m lang og veje 150-650 kg! Delle er nok lidt over 3,8 m og vejer ca. 550 kg. 
Han er med andre ord ikke legetøj, men et ‘rigtigt rovdyr’. 
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Et par gode råd er: 

 Man skal IKKE fodre Delle. Han er et vildt dyr og finder selv den føde han har brug for.   

 Hold afstand. ICW anbefaler 50 m, og lad ham komme til jer og ikke omvendt! Han skal 
nok komme, hvis han har tid og lyst. Han er meget nysgerrig! 

 Respektere at delfiner også slapper af, spiser og sover og ikke vil forstyrres, fx ved Beton-
klodsen inde ved Svendborg Havn, hvor der er opsat et skilt med “Delles sted”. 

 Delle er et stort, stærkt og vildt rovdyr, så det frarådes at hoppe i og svømme med ham - 
det kan være farligt. 
 
Opfordringen er, at nyde delfinen i Svendborg, men på hans præmisser. Det vil helt sikkert gi´ nogle 
gode oplevelser tæt på naturen og dyrelivet. 

 

. Tekst / fakta er iht. aftale med Jesper Stig Andersen, der har skrevet folder og bog om Delle. 
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Renovering af toiletbygning. 
 
I løbet af vinteren har toiletbygningen fået en tiltrængt renovering.  
Der er bl.a. lavet nye lukkede baderum, så det i dag fremstår mere tidssva-
rende. 
Der er også kommet  nye ovenlysvinduer. 
 
 
Arbejdet er ud-
ført af havnens 
eget personale. 
 
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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Leif Larsen 

Håndværkervænget 6 Tved    5700 Svendborg 

Tlf. 6222 8911 
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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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Rise Sparekasse 

Fåborgvej  

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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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/
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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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Lystbådehavnen v/Rantzausminde 

5700 Svendborg 

Tlf. 6220 1994 


