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Facebook: Rantzausminde Bådelaug.   

 

WWW.rantzausmindebaadelaug.dk 

Rantzausminde   

Bådelaug  Stiftet1973              

2022  august. Nr. 3 

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 

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  januar måned 2023 
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Lidt nyt fra formanden 
 

I skrivende stund er sommervejret kommet tilbage med fuld styrke ingen vind og op til 30 grader  

( 11. august) men desværre har det ikke været sådan hele denne sommer. Det har blæst en hel del 

i juli måned og mange har oplevet og være blæst inde i en havn rundt om i Danmark denne sommer. 

omkring vores fælles havn så syntes jeg at vi dog har fået rettet op på mange ting de sidste 7-8 år. 

Der er kommet styr på de grønne områder. Vi har fået styr på parkering/ vinter pladsen der ligger 

 ikke noget og flyder. Trailer står alle på deres pladser samt båd stativer er sat over på plads. Så stor tak til 

jer alle for og hjælpe på og holde god orden.  Vi har fået ændret på vores affald system og ryddet området 

så der i dag kun står container til øldåser og flasker samt til køkkenaffald. Dog er der stadig nogle der tror 

at det er en genbrugsstation og sætter gamle køleskabe og andet der ned så stop med det og kør selv til gen-

brugsstationen med dit affald. Toiletbygningen fik en tiltrængt opgradering og det er blevet fine bad og 

toilet forehold vi har fået så pas godt på det. Vi havde nogle problemer i forbindelse med Veteranbil stæv-

net den 5. juni. Der kom rigtig mange gæster i havnen den dag og det er dejligt og se at vi kan udnytte om-

rådet. Det gav dog nogle problemer med toiletter den dag og havne kontoret har lovet og rette op på det til 

næste år. Vedr. udvikling af havnen og dermed legeplads og fisker huse så er vi i dialog med udvalget for 

erhverv og turisme som vi er kommet ind under og har opfordret til at vi kan få tilsagn om en ny lokalplan 

for hele området fordi at kommunen har sagt stop for al udvikling indtil der kommer en ny lokalplan. Vi 

har også bedt udvalget om og kikke på de opsigelser der blev givet til de fastligger som bor uden for kom-

munen og har været en del af havnen i mange år. Der blev ikke lovet noget udover at det vil blive taget op i 

udvalget igen så må vi håbe at de kan se at opsigelserne bør trækkes tilbage. Vi har fået cykelforbud på 

broerne så man kan gå i fred uden og blive kørt ned. 

Det var alt hvad jeg har til denne gang. 

 

Frede West 

 

 

ps. Vi mangler stadig et par medlemmer til et fest udvalg /Jubilæums festen næste år. 
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Aktivitetskalender  

Sankt Hans 

 

På Strandgården 

 

 

 

n 

 

September 

Oktober 

Diverse arbejder ved havnen efteråret. 
Vær opmærksom på tilgængelighed, hvis du skal optages eller anvende kranerne. 

 

Standerstrygning  lørdag den 15. okt kl. 15.00 
 

Tag ægtefælle/kæreste med til en hyggelig eftermiddag i sam-

vær med andre medlemmer. Bådelauget er vært for lidt spise-

ligt og lidt til ganen. 

Vi håber på godt vejr. 

November 

Foredrag om Dansk Søredningsselskab. 
 Rantzausminde skole  Lokale 6042, den 24. nov. 2022 kl.19.00 

Tilmelding Jens Erik Andersen. Tlf:61720638  (Se side 7) 

 

December 
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 Sankt Hans aften på Strandgården: 
 

Sankt Hans aften på Strandgården blev i år afholdt med fællesspisning kl 18.00 

De sidste par år har der, pga. restriktioner, ikke været fællesspisning. Det er dejligt at det 

igen er blevet normale tider. 

Vejret var perfekt til grillmad og der var mange der benyttede sig af det. 

Sankt Hans talen blev i år holdt af rektor for Midt Fyns Gymnasium, Søren Hvarregaard. 

I talen kom han bla. ind på vigtigheden af det fællesskab, der er i foreningerne i lokal-

samfundet. 

Søren havde især fokus på værdien af at mennesker med vidt forskellig baggrund og 

holdninger til livets mange spørgsmål mødes. 

Der er en tildens til, at vi grupperer os med folk med samme status og holdninger som én 

selv. Denne tendens er især blevet forstærket i de senere år, hvor mange nye medier er 

kommet til. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter talen blev bålet tændt, og der blev sunget midsommersange. 

Alt i alt en fin aften med mange mennesker på plænen.  

 

JEA 
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Sejlertræf: 
 

Lørdag den 11. juni var der arrangeret sejlertræf i Ærøskøbing. 

Vejret var perfekt, men alligevel var vi kun 3 både, der deltog, og besætningen fra 2 både til 

fællesspisning. 

Det var hyggeligt, men det er lidt ærgerligt, at der ikke er flere, der havde tid og  lyst til at del-

tage. 

 

Deltagere på tur til Ørøskøbing i junisol. 
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 Foredrag om Dansk Søredningsselskab. 
 

 Rantzausminde skole  Lokale 6042, den 24 nov. 2022 kl.19.00 

 

Repræsentant fra Dansk Sørednindgsselskab kommer og fortæller om deres virke. 

De er bl.a. ved at etablere en  redningsstation i Faaborg, som skal kunne hjælpe nødsted-

te medlemmer i det Sydfynske Øhav, hvis der bliver brug for det. 

 

Tilmelding Jens Erik Andersen. Tlf:61720638 

Tank med dieselpest 
Bakterier, alger og svampe kan komme i tanken. Det skete for os. Dieselen i ståltanken 

var ellers tjekket og så fin og ren ud. På vej hjem fra Lerkil v/ Göteborg gik alarmen og 

motoren satte ud. En konsekvens af dieselpest er nemlig tilstoppet filtre og dyser i moto-

ren. Det er alvorligt og kan ved uheldige situationer forårsage havari og brand i skibe. 

Derfor hermed en opfordring til at være ekstra opmærksom på den diesel der fyldes på 

tanken. Og køber man en brugt båd, eller måske henter en i udlandet, kan det være en god 

idé at få rengjort dieseltanken, da man ikke kender fortiden, og hvilken kvalitet dieselolie 

der er kommet i det. Er uheldet ude, så gælder det om hurtigst muligt at få fjernet den an-

grebne diesel, da mikroorganismerne formerer sig voldsomt. Vi fik hjælp af Rolf 

fra www.stopdieselpest.dk og kan klart anbefale firmaet, der professionelt tømmer tan-

ken, renser, desinficerer og bortskaffer den angrebne diesel. 

 

Mvh 

Majbritt Kjærulff, mobil 66111921 

Rantzausminde Bådelaug 

Medlem af bestyrelsen 

 

Sidste nyt fra brugerudvalget. 
 

Så lykkedes det endeligt at få en Dato på et nyt slæbested.  

Arbejdet vil begynde ca. den 1/11 2022 og østbroen, bro 1 (ind mod byen ) får en 

kraftig overhaling med nye pæle og nyt brodæk med fortøjningsklamper på siden 

og det arbejde begynder ca. den 24/10 2022. Det gør, at der vil blive en hel del akti-

vitet i det hjørne af havnen igennem hele vinteren . Det er lovet færdigt ca. 31/3 

2023..  

Så der vil blive pres på kajen når vi skal have både op . Så alle må have tålmodig-

hed hvis der bliver ventetid eller man ikke kan komme til. Vi har kæmpet i mange 

år for det slæbested. Specielt for at få stoppet den trafik med trailer forbi grillen. 

Betalingsbommen bliver flyttet og der kommer en ny bom med lås ved det gamle 

slæbested. 

Frede West (Formand) 

http://www.stopdieselpest.dk/
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Tid til afslapning og samtale. 

Sejlertræf til Drejø 

 

Så kom dagen til Sejlertræf på Drejø . 

I det mest fantastiske sommervejr . Totalt vindstille og fuld sol ca 28-30 grader og bed-

re kunne vi ikke ønske det. Der kom 5 både og 15 personer.  

Vi mødtes først hos Lone og Kaj ( nika) i deres båd og sad på flybright.  

Henning havde sørget kolde øl samt kold rosevin. Der efter var der en del der ville bade 

fra stranden samt nogle tog dukkerten i havnebassinet  
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 . 

Ved atten tiden blev der dækket op på langbord så alle kunne sidde sammen. 

Der blev grillet og lidt mere vin. 

Det var en super tur og vi vil helt sikkert komme med et par nye ture i 2023. 

 

Frede West 

Deltagere i alle aldre slapper af og hygger. 
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Hjælpsomhed i Rantzausminde bådelaug. 
 

På min Ejvindjolle har jeg haft nogle problemer med kølingen og har renoveret pumpe, fil-

ter og samlinger i båden.  

Jeg fik alligevel en alarm og måtte finde yderligere fejl. Da jeg kom ned til båden mødte jeg 

Jens, der var ved at afrense sin skrue for ruer og Jørgen kom også forbi. De sagde til mig at 

båden nok skulle op, hvilket jeg også selv mente kunne være nødvendigt.  

 

 

 

 

Jørgen og Jens fandt stropper og vi hentede bukke og båden kom på land. Vi kunne konsta-

tere at bundventilen var defekt og skulle udskiftes. Jeg hentede en hos VVS-eksperten, da 

det var lørdag og de har åbent til kl. 14.00. Da jeg kom tilbage havde Jens og Jørgen gjort 

klar til monteringen af ny ventil. Båden blev sat i vandet, alt blev kontrolleret for tæthed og 

båden blev sejlklar.  

 

 

 

Jeg synes det er dejligt med den store hjælpsomhed af erfarne folk, vi møder i havnen. 

Mange tak for hjælpen. 

Janus Bendix RA 54, ”Damen”. 
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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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Rantzausminde havn byder gæster velkommen. 
 
 

 
 

 

Der var mange gæster, både på 

havnen og på vandet - og 

mindst en meget begejstret 

ung mand, der synes så godt 

om Svendborg, at han nu vil 

forsøge at bosætte sig her.  

 
 

 

 

Foto: Majbritt Kjærulff 

 

 

 

Alle flag var hejst i Rantzausminde Havn da Svendborg Sunds Sejlklub i august 

var vært for Sejlsportsligaen. 

Foto: Majbritt Kjærulff 
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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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Referat fra generalforsamling 2022 
 

Generalforsamling Rantzausminde Bådelaug 

– onsdag 20. april 2022 kl. 19.00 på Strandgården, Rantzausminde Havn 

 

1. Valg af dirigent 
Formand Frede West byder velkommen til de knap 50 fremmødte medlemmer.  

Poul Hansen foreslås som dirigent og vælges. 

Poul takker for valget og konstaterer, at generalforsamlingen er rettidig varslet jf. vedtæg-

terne. 

 

2. Formandens beretning 2022. 

“Så er vi på igen og der er jo ikke gået så lang tid denne gang, men lidt nyt er der sket. Vi 

har fået sat kodelås på masteskuret og hvis du ikke har koder så kan de fås ved en sms til 

Jens Erik. Hans Raae eller til mig. Telefonnr. står på opslagstavlen. 

Vi fik ikke noget slæbested på trods af, at det er blevet lovet flere gange. Pengene skulle 

være bevilliget så må vi se hvornår de kommer i gang. Vi har fået en renovering af toilet-

bygning indvendigt. Så der nu er lukkede badekabiner samt et extra toilet hos herrerne. Mo-

lehovederne mod vest indsejlingen er færdige og vi vil hen over sommeren se, hvordan van-

det kommer ind i havnen. Om der er ok eller der skal laves noget mere der. 

Der er blevet skiftet en del pæle rundt om i havnen samt laver en del reparationer på flere 

broer. 

Vi har bedt Svendborg Havn om at få 1 times parkering nede på havnen helt hen til bom-

men. Og husk ingen parkering ved toilet og kran område. Det giver bøder, hvis det opdages 

af parkeringsvagten. 

Jeg kan oplyse at Rantzausminde Havn har mistet ca. 280 m2 til grundejerforeningen ind 

mod byen på trods af, at vi i flere år har bedt kommunen om at stramme op på hegn. Vi har 

også bedt SvendborgSund Sejlklub (SSS) om og få fjernet den terrasse, der er blevet lavet 

bag deres masteskur, da der også vil kunne søges hævd på denne. 

Alt vedrørende nye ting og udvikling i havnen. Det være sig at ændre på beplantning, ændre 

på bygningsmassen samt grill og legeplads er stoppet helt, idet kommunen har sagt nej til 

alt fra nu. Dog hvis der bliver lavet et politisk tilsagn om en ny lokalplan, så vil legepladsen 

kunne gennemføres med det samme og senere en udvidelse af grillpladsen. Fiskerhusene er 

også stoppet. 

Vi håber dog at havnemesteren holder ord og får lavet havnetrappen foran grillen, hvor børn 

kan fange krabber fra. Den var lovet færdig til sæsonstart. 

Jeg vil opfordre at dem, der har en mast og bruger bukke - vil I ikke godt tage bukkene med 

hjem, når I er færdige med at bruge dem ellers vil havnen fjerne dem. 

Jeg vil opfordre medlemmerne til om ikke i kender nogle der vil sponsere bådelauget. Vi 

kan godt bruge nogle flere sponsorer. 

Så til sidst vil jeg høre om vi kan få hjælp til nedsættelse af et festudvalg. Gerne 3 styk og 

gerne et par kvinder. Bådelauget fylder jo 50 år den 24/9 næste år, så det er nok ikke for tid-

ligt at finde ud af hvad der skal ske. 

Frede West Formand” 

 

Der er ikke aktuelle planer om at anlægge en færgehavn i nærheden. 
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Til beretningen bemærkes det, at der ikke er så meget positivt. Rasmus Virum Fristed fra 

Svendborg Kommune er dog meget velvillig indstillet på, at der skal udarbejdes en ny lokal-

plan for det grønne område ved Rantzausminde Havn. Ligesom det er sket ved Den Runde 

Lystbådehavn, hvor der er udarbejdet en ny lokalplan, der muliggør legeplads og fitnessom-

råde. Rasmus håber at politikerne vil bakke op, selv om kommunens økonomi er trængt. Det 

håber bestyrelsen også, idet det jo ikke kan komme bag på politikerne, når der er søgt i over 

10 år og pengene til legepladsen er bevilliget allerede i sidste byrådsperiode, hvor Flem-

ming Madsen var formand for Teknik- og Erhvervsudvalget. 

Det er godt for hele lokalområdet med aktiviteter på det grønne areal ved havnen. Især nu 

hvor der er kommet så mange nye beboere til området og der udstykkes fortsat flere boliger 

i området. 

Den del af Rantzausminde Havn, der ligger ude i vandet er registreret som Industrihavn og 

ikke en del af ny lokalplan. 

Mht. slæbested så er det renovering af noget bestående, dvs. drift der betales af Svendborg 

Havn.Beretning godkendes. 

 

3. Regnskabsaflæggelse 
Regnskab er fremsendt sammen med dagsorden til generalforsamlingen. Der er 120 med-

lemmer i bådelauget, hvilket er en positiv stigning de senest år.  

Overskud på ca. 8.500 kr. vil hel- eller delvist kunne bruges på 50-års jubilæumsfest i 2023. 

 

Lasse fremlægger regnskab, der godkendes. 

 

4. Budget og fastlæggelse af kontingent 
Lasse fremlægger budget, der godkendes. 

I forbindelse med pkt. 3 og 4 bemærkes: 

Det burde være kommunen, der vedligeholder borde og bænke m.v.  

Sejlklubben må ikke leje lokaler ud, men ‘kun’ opkræve for de faktiske udgifter. Vi beta-

ler kr. 1.000 for at holde generalforsamling, og i øvrigt ellers ikke, når vi holder be-

styrelsesmøder eller lignende. 

Klubbladet er værdsat 

Det er en bestyrelses beslutning hvor meget økonomi, der skal bruges på en jubilæums-

fest. Det foreslås, at der kan disponeres op til 50.000 kr. Der vil blive søgt sponsor-

støtte. 

Kontingent på kr. 150,00 pr- år er uændret 

 

5. Behandling af indkomne forslag 
Der er indkommet et forslag om ny justerbar bom ved slæbested. Det henhører ikke under 

bådelauget, idet kran er ejet af Svendborg Havn.  

De stropper der er ved kranen (hos Mikkel) bruges på eget ansvar.  

Det foreslås at der indkøbes nye stropper indkøbes af Svendborg Havn. 

Kran efterses årligt.  

Bestyrelsen vil drøfte forslag med Svendborg Havn og opfordre dem til at købe nye stropper 

og efterfølgende sørger for at stropper bliver efterset årligt sammen med kran. 
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6. Valg til bestyrelse: 
Frede West og Jens Erik Andersen er på valg.  

 

7. Valg af en suppleant til bestyrelsen 
Henrik Rasmussen genvælges. 

 

8. Valg af to revisorer 
Jens Christensen Jørn Nielsen vælges. 

 

9. Valg af revisor suppleant 
Frank ”El” Jørgensen vælges. 

 

10. Eventuelt 
Flaggast: Der er enighed om at det er god idé med flaget hejst. Der mangler dog en 

flaggast mere, så vi er dækket ind. Interesserede kan melde sig til en i bestyrelsen. 

Janus Bendix har efterfølgende meldt sig. Tak for det. 

 

Telefonliste: Kan ses på opslagstavle ved toiletbygning. 

 

Affald: Affaldscontainer er tit overfyldte. Desværre er der endnu ikke sorteringskrav 

på erhvervshavne, sådan som vores er klassificeret. Der er dog opstillet kasse til glas, 

flasker og dåser. Henstilling af papkasser fra havemøbler og lignende er ikke accepta-

belt. Det foreslås, at der opsættes kameraovervågning. Dette er dog nok ikke reali-

stisk. Container aflåses lidt for tidligt om efteråret. Udfordringer med affald er ved 

flere lejligheder forelagt Svendborg Havn, der mener at vi skal tage affald med hjem. 

 

Toiletter i kælder ved Svendborg Sejl klub: Svendborg Havn har lovet, at de er åbne. 

Det sker forhåbentligt snart. Pt. er der sat kile i dør, så toiletter kan bruges. 

 

Formanden takker for god ro og orden. 

Herefter er der smørrebrød 

 
Referent Majbritt Kjærulff 
 

 
            

               
 

             Hvis du ønsker at blive medlem af: 
 
              Rantzausminde bådelaug kan du følge dette link: 
  
              https://rantzausmindebaadelaug.dk/bliv-medlem/ 
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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 


