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Facebook: Rantzausminde Bådelaug.  

WWW.rantzausmindebaadelaug.dk 

Rantzausminde   

Bådelaug  Stiftet1973              

2023  januar. Nr. 1 

Kontingent 2023 
Opkrævning udsendes pr. mail i januar  
kr. 150 for hele  2023 
til Bankkonto:  
Reg: 0847 Konto 0000622931 
Husk angivelse af faktura nr.  
ellers dit navn på indbetalingen  
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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 april måned 2023 
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Lidt nyt fra formanden 
 
Kikker vi lidt tilbage på året så har vi set en krig komme, som vi nok aldrig troede, skulle 
komme så tæt på os. Det har medført at økonomien og energipriser har taget fart. Det er 
blevet meget dyrere at have båd og vi vil nok se at en del vil af med båden. Så der vil bli-
ve en del udskiftning i havnen men der er så mange på ventelisten at der ikke vil blive 
tomme pladser til næste år. 
Her lige efter nytår vil arbejdet blive igangsat på bro 1 og samtidig vil det gamle slæbe-
sted blive renoveret. Et arbejde som vi har kæmpet for i mange år. Og det på trods af at 
kommunen mangler penge.  
Jeg kan også med stor glæde nævne at vi har kunnet få lov til fra havnemesteren  
at spare vores ildsjælemidler op over flere år, så nu vil vi også få den havnetrappe foran 
grillen med mulighed for at børn kan fange krabber der.  
Der var opbakning fra Brugerudvalget til trappen. 
Sidst men ikke mindst legeplads og grillplads.  Det var næsten ved at ligge hel dødt, det 
ser nu ud til, at med stor hjælp fra Venstres Per Nykjær Jensen måske alligevel kan kom-
me lidt i gang.Der vil til at starte med blive en nabohøring og når den er godkendt, vil vi 
kunne får en dispensation til at komme i gang  og derefter kan man sætte arbejdet i gang 
med en egentlig lokalplan. Det arbejde vil nok tage 2-3 år. 
 
Det var hvad jeg havde for denne gang.  
 
Godt nyt år og håbet om en ny god sejlersæson. 
 
Mvh      Frede West. 
 

 

Standernedtagning i 2022: 

Vi mødtes på Grillpladsen lørdag den 15. okt. 

 Der kom vel lige godt 20 personer og det må vel siges at være ok. 

Vi var heldige med vejret at vi lige fik tørvejr den eftermiddag.  

Der blev spist æbleskiver og drukket kaffe og øl, og ikke mindst snakket en hel del.  

Frede West. 

 

Janus 

Gravko i ind-
hegning  
3. jan. 2023. 
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Aktivitetskalender  

 

16. ferbruar. Besøg Svendborg Kraftvarmeværk og fjernvarme. Kl 15.00 
 
Vi mødes på Bodøvej 13 og går over til Svendborg Kraftvarmeværk (affaldsfyret) hvor vi 
får en rundvisning af deres anlæg. Varmeværket, der er ejet af Svendborg kommune, har 
en usikker fremtid, da det er lukningstruet. 
Derefter går vi over til Svendborg Fjernvarme hvor driftslederen vil give en rundvisning 
og en orientering om, hvad der rører sig på fjernvarmeområdet. 
De har 2 stk. gasmotorer der laver el og fjernvarme. De har også en el-kedel der produce-
rer fjernvarme, når der er billig strøm til rådighed.  
De har også en varmepumpe som er meget oppe i tiden. Den har i midlertidig voldt dem 
store opstartsproblemer. 
 
Tilmelding til Jens Erik Andersen 61720638 

22. marts Generalforsamling se side 5 
 
lø. den 6. maj standerhejsning 2023 kl. 15.00 
Vi mødes og sammen hejser vi standeren som begyndelsen på en dejlig sommersæson. 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. 
 

Jubilæumsfest i Bådelauget 30. september 2023.Jubilæumsfest i Bådelauget 30. september 2023.Jubilæumsfest i Bådelauget 30. september 2023.Jubilæumsfest i Bådelauget 30. september 2023.    
    
Rantzausminde bådelaug har 50 års jubilæum sep. 2023 og derfor sy-Rantzausminde bådelaug har 50 års jubilæum sep. 2023 og derfor sy-Rantzausminde bådelaug har 50 års jubilæum sep. 2023 og derfor sy-Rantzausminde bådelaug har 50 års jubilæum sep. 2023 og derfor sy-
nes vi i bestyrelsen, at det skal fejres.nes vi i bestyrelsen, at det skal fejres.nes vi i bestyrelsen, at det skal fejres.nes vi i bestyrelsen, at det skal fejres.    
I den forbindelse er der afsat 50.000 kr. på budgettet for indeværende I den forbindelse er der afsat 50.000 kr. på budgettet for indeværende I den forbindelse er der afsat 50.000 kr. på budgettet for indeværende I den forbindelse er der afsat 50.000 kr. på budgettet for indeværende 
år som tilskud til festen.år som tilskud til festen.år som tilskud til festen.år som tilskud til festen.    
Derfor er Egense forsamlingshus reserveret til den 30. sep. 2023. Derfor er Egense forsamlingshus reserveret til den 30. sep. 2023. Derfor er Egense forsamlingshus reserveret til den 30. sep. 2023. Derfor er Egense forsamlingshus reserveret til den 30. sep. 2023.     
(sæt kryds i kalenderen)(sæt kryds i kalenderen)(sæt kryds i kalenderen)(sæt kryds i kalenderen)    
    
Bestyrelsen vil gerne have forslag fra medlemmerne for aktiviteter til Bestyrelsen vil gerne have forslag fra medlemmerne for aktiviteter til Bestyrelsen vil gerne have forslag fra medlemmerne for aktiviteter til Bestyrelsen vil gerne have forslag fra medlemmerne for aktiviteter til 
festen Forslag til musik modtages gerne.festen Forslag til musik modtages gerne.festen Forslag til musik modtages gerne.festen Forslag til musik modtages gerne.        
Bestyrelsen håber på stor opbakning. Bestyrelsen håber på stor opbakning. Bestyrelsen håber på stor opbakning. Bestyrelsen håber på stor opbakning.     
    
Der må påregnes en egenbetalingDer må påregnes en egenbetalingDer må påregnes en egenbetalingDer må påregnes en egenbetaling    på ca. 150 krpå ca. 150 krpå ca. 150 krpå ca. 150 kr    pr. person.pr. person.pr. person.pr. person.    
    
Rantzausminde Bådelaug.Rantzausminde Bådelaug.Rantzausminde Bådelaug.Rantzausminde Bådelaug.    
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 Rantzausminde Bådelaug afholder Generalforsamling 

 onsdag d. 22. marts 2023 kl. 19.00  på Strandgården.  
  

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 Majbrit Kjærulf,  
     Lasse Nellemose Larsen, Henning Stampe.  
7: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen. Henrik Rasmussen.  
8: Valg af 2 revisorer. På valg: Jens Christensen og Jørn Nielsen 
9: Valg af revisorsuppleant. På valg: Frank B. Jørgensen. 

10: Eventuelt.  
  
Eventuelle forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen 
skal skriftligt indgives til bestyrelsen senest 14 dage før generalfor-
samlingen. Sidste frist 6. marts 2023. 
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 den18. marts., for at 
undgå madspild.  
Tilmelding til spisning efter generalforsamling kan ske til under-
tegnede  
  
Med venlig hilsen  
bestyrelsen for Rantzausminde Bådelaug  

  
MVH Jens Erik Andersen 
Stenbukken 40, 5700 Svendborg 
Sms/Mobil: 61720638 
Mail:sjerik24@gmail.com 

Kontingent 2023Kontingent 2023Kontingent 2023Kontingent 2023    
Opkrævning udsendes pr. mail i januar Opkrævning udsendes pr. mail i januar Opkrævning udsendes pr. mail i januar Opkrævning udsendes pr. mail i januar     
kr. 150 for hele  2023kr. 150 for hele  2023kr. 150 for hele  2023kr. 150 for hele  2023    
til Bankkonto: Reg: 0847 Konto 0000622931til Bankkonto: Reg: 0847 Konto 0000622931til Bankkonto: Reg: 0847 Konto 0000622931til Bankkonto: Reg: 0847 Konto 0000622931    
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Julehygge på havnen. 
Traditionen tro havde Mikkel igen i år inviteret på Gløgg og 
æbleskiver. 
Rart at fisker-folket kan samles til hyggekomsammen. 
Det er ikke fiskeriet der samler folket, for der er intet (eller så 
godt som) at komme efter. 

Os som har fisket fra Rantzausminde 
havn i mange år kan endnu huske tilba-
ge til dengang det var muligt at fange 
en nytårstorsk, men det er efterhånden 
mange år siden. 
 Nu er det næsten også umuligt at fange 
en fladfisk.  
Snakken gik meget om de nye fiskeri-
regler der er opsejling for åleruser. 

Det bliver tilsyneladende også meget 
indskrænket. Jea 

 
 

 
 

3. januar 2023. Mailkorrespondance  med fiskeristyrelsen: 

 
Jeg har ikke kunnet finde klare regler om fiskeri, så jeg har henvendt mig til fiskeristyrelsen.  
Janus . 

 
Til: Mail (FST) <mail@fiskeristyrelsen.dk> 
Emne: Fritidsfisker - Ålefiskeri i vestlige Østersø, Svendborg 
  
Jeg er klar over lukkeperioden til 31. januar 2023. 
Hvornår må jeg igen kaste mine ruser?  
Nogle af jeres officielle kilder kan forstås at 1. febr. 2023 er dagen, andre siger at det overhovedet ikke er til-
ladt i 2023.  
Hvad er korrekt?  
Venligst  
Janus Bendix 
 

Svar fra styrelsen: 
 

Hej Janus  
Tak for din mail.  
Rekreativt ålefiskeri er helt forbudt i 2023. Det vil sige at lystfiskere og fritidsfiskere ikke må lande ål.  
Regler for rusefiskeriet efter andet end ål er ikke fast lagt endnu. 
  
Venlig hilsen 
Bernt Paul Wind 
Overfiskerikontrollør | Regional Kontrol 
+45 72 18 56 63 | | bpwi@fiskeristyrelsen.dk 
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 Foredrag på Rantzausminde skole den 24. nov. om Dansk Søredningsselskab: 
 

Claus Larsen og Jørgen Rosenholt fra afdelin-
gen i Rudkøbing gav en orientering om deres 
virke. Der er lige etableret en redningsstation i 
Fåborg, så selskabet har nu 13 stationer rundt 
omkring i DK. 
 
Det er ulønnet arbejdskraft der betjener red-
ningsbådene og en ombygget vandscooter der 
er god ved kystnære opgaver. 
En stor del af Søredningsselskabets omkostnin-
ger dækkes vha. fondsmidler og driften betales 
af medlemskontingentet.  
Et medlemskab koster 600 kr. årligt, og så kan man få assistance       
Døgnet rundt alle årets dage. 
 
 
Jørgen spurgte indledningsvis hvor mange af os der havde redningsassistance til vores biler. 
Det tror jeg vi alle havde, så det kan godt undre at det samme ikke er gældende når man har 
båd. 600 kr. er jo ikke mange penge set i forhold til, hvad det ellers koster at have båd. 
Claus og Jørgen fortalte om de forskellige opgaver de varetog. Hovedparten var motorstop 
og grundstødninger. 
Derudover deltog de også ved eftersøgninger. 
Det var en rigtig fin aften og jeg er sikker på de fik en del nye medlemmer. 
JEA. 
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Besøg på Thomas B. Thrieges Kraftcentral. 
 
Lørdag den 3. sep. Var bådlauget inviteret på besøg på Thomas B. Thrieges Kraftcentral. 
 
Det var et meget spændende besøg hvor vi først hørte opfinderen Thomas B. Thrieges op-
start som opfinder og hans opbygning af den største fabrik i Odense i det forige århundrede. 
Thomas B. Thriege var virkelig mastodont i industrialiseringen af det danske samfund. 
Den dobbeltvirkende dieselmotor blev startet medens vi var der. 
Muset er placeret i en fredet bygning hvor ejeren har opsagt huslejekontrakten, så det er lidt 
uvis hvad der videre skal ske museet. Håber det får lov til stadig at eksisterer. 
Jea 
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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 
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Vi har fundet en historie fra tidligere tider. Her får vi en beskri-
velse om livet til søs og de oplevelser en letmatros kunne beret-
te. 
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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 
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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 
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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  
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Rise Sparekasse 
Fåborgvej  
Tlf: 62 20 00 00 

www.sparekassen.dk/ 
Mail: 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 
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PS – Gnisten Marine A/S 
Hudes Plads 1 
5700 Svendborg 
Tlf: 6322 5048 
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 
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Lystbådehavnen v/Rantzausminde 
5700 Svendborg 
Tlf. 6220 1994 


