
 

 

Referat 

Fælles Brugerudvalgsmøde i ”Strandgården” - Svendborg Sund Sejlklub, den 26. april 2017. 

Deltager:  

MKT udvalget:  

Birger Jensen – Formand, Birger Jensen , Jens Munk , Jesper Kiel , Ove Engstrøm og Mads Fredeløkke  

Brugerudvalg – Rantzausminde Lystbådehavn: 

Kjeld Hansen - Formand, Franz Christensen, Frede West, Hans Raa Andersen; Jens Erik Andersen..  

 

Brugerudvalg – Svendborg Lystbådehavn: 

Ole Ingemann – Formand, Erik Thouber, Henning Nørregaard og Svend Muhlig. 

 

Havneadministrationen 

Andy Nurnberg, Bettina Brøndum, Benn Bønnløkke, Søren Bach-Hansen og Hans Søby. 

 

Dagsorden 

 

 

 



 

 

Referat 

Velkomst 

Udvalgsformand Birger Jensen byder velkommen og forsikrer brugerudvalgene om at udvalget 

prioriterer lystbådehavnen, hvilket i høj grad kommer til udtryk i de store investeringer der gøres i 

lystbådehavnene.  

Økonomi og lystsejlerstatistik 

Havnens økonomimedarbejder Andy Nurnberg gennemgår Regnskab 2016 saml 

Gæstesejlerstatistik jf. vedlagt PowerPoint. 

- Brugerne gør opmærksom på, at det store elforbrug i Rantzausminde kan skyldes en 

pumpestation, som ikke vedrører havnen. Det var ukendt viden for havneadministrationen, 

at der kunne være tilsluttet en pumpestation til havnens elinstallation, men havnen er obs. 

på det store forbrug, som undersøges internt. 

- Der orienteres om årsagen, at fremgangen på ca. 1.500 gæstesejler i Gæstehavnen 

primært hænger sammen med, at administrationen har valgt at indberette 

bådovernatningerne ifb. med SIlverRudder til DK-statistik , uagtet at de ligge uden 

beregning. 

Status for ventelister og pladsbytning 

Havneassistent Bettina gennemgår ”Status for ventelister og pladsbytning” jf. vedlagt PowerPoint 

- Henning Nørregaard gør opmærksom på problemet med store bølger i det runde bassin i 

Svendborg Lystbådehavn når færgerne passagerer. 

- Erik Thouber anbefaler, at de smalle bådepladser i det runde bassin i Svendborg 

Lystbådehavn slå sammen. 

- Henning Nørregaard kritiser at der renses fisk i Svendborg Lystbådehavn. Dette bør forgå 

på Tuxensvej. 

- Der bliver spurgt ind til om der er planlagt takststigninger for lystsejlerne. Havnemester 

Hans Søby orientere om, at der ikke er nogen planer om at hæve taksterne udover den  

 

Orientering ved Hans Søby 

- Nyt havneteam jf. vedlagt PowerPoint 

- Visionsarbejde Rantzausminde jf. vedlagt PowerPoint 

- Anlægsprojekter 2017 – Gennemgang jf. vedlagt PowerPoint 

o Ole Ingemann orientere om at stensætning i det runde bassin i Svendborg 

Lystbådehavn er ved at falde helt sammen. 

o Ole Ingemann mener det er for dårligt at facaderne på det runde bassin i Svendborg 

Lystbådehavn ikke er blevet malet. 



 

 

Brugerudvalgsformand Kjeld Hansen – Rantzausminde Lystbådehavn 

- Orientering om visionsprojekterne for Rantzausminde (Bilag fra visionsmødet januar 2017 

med arkitekterne Hasløv og Kjæærsgaard vedlagt)  

o Projekterne i de 3 delområder gennemgås 

o Der orienteres om, at Rantzausminde Bådelaug er indstillet på at male masteskuret 

samt at havnen bevilliger kr. 30.000 (ildsjælemidler) til fase 1.   

o Formanden så gerne at der politisk kunne findes midler til fase 2. 
 

Brugerudvalgsformand Ole Ingemann – Svendborg Lystbådehavn 

- Formanden ønsker mere info på forkant samt dialog generelt.  Vil gerne tages med på råd 

også ved anlægsprojekter. 

- Pladser kan udnyttes bedre i det runde bassinudnyttes. 

- Der stilles spørgsmålstegn ved havneadministrationens fordeling af både. 

- Ole nævner følgende udestående projekter i Svendborg Lystbådehavn 

o Slæbested og Vestbro 

o Pavillon til ungdomssejler 

o Referater på hjemmesiden – Ny hjemme side fin men ikke god nok. 

o Y-bommme trænger til afrensning 

o Arealer trænger til at blive fejet 

o Betonbænke mangler 

Erik Thouber supplere formanden: 

o Kan man have plads på rokeringsliste når man ikke bor i kommunen? 

o Forslår at fraflytter fra kommunen opsiges efter et givet tidspunkt (1 år). 

o Spørger til hvornår ventelistebetaling træder i kraft. (Det gør den ii sæson 2018) 

 


