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Dagsorden

1605 – 1615 Velkomst og orientering ved formanden for Miljø, Klima og Trafikudvalget 

Birger Jensen

Orientering fra havneadministrationen

1615 – 1630 Økonomi og lystsejlerstatistik ved Andy Nurnberg

1630 – 1645 Status for ventelister og pladsbytning ved Bettina Brøndum

1645 – 1720 Orientering ved Hans Søby

- Nyt drifts- havneteam

- Brugerudvalgsorganisering

- Anlægsprojekter 2017 ved Hans Søby

1720 – 1740 Sandwich, øl / vand

1740 – 1810 Nyt fra formanden fra brugerudvalget i Rantzausminde Lystbådehavn

- Visionsarbejdet Rantzausminde

1810 – 1830 Nyt fra formanden fra brugerudvalget i Svendborg Lystbådehavn

1845 – 1900 Opsamling



Velkomst og orientering
v. udvalgsformand Birger Jensen



Regnskab 2016

Lystbådehavnene

Regnskab 2016

2016 RAN RUN HJO SKA DRE LUN GÆS CHR anløbsbroer DRE GL VIN ØRE FÆLLES REGNSKAB

2.41 - Lystbådehavne 1) 7) 2)   4) 3) 5) 3)   6) 211.485         

Indtægter -843.116     -1.066.751 -16.630   -230.524    -213.254 -           -1.757.878  -76.184   -               -           -35.343        -332.423     -4.572.103     

Pladsleje faste pladser 501 -762.775     -697.991     -           -13.480       -19.776   -93.919        -76.104   -35.183        -1.699.228     

Gæstesejlere 510 -37.191       -198.345     -16.630   -207.088    -185.560 -1.514.180  -80           -160              -2.159.234     

Hytter 520 -7.192         -18.106       -25.298          

Cashloader - badeindtægter mm 530 -24.411       -13.562       -9.956         -7.918      -314.971     -370.818        

Diverse vinterpladser, bom mm 540 -11.547       -21.598       -           -               -149.779     -           -               -           -                -17.452       -200.375        

Engangsindtægt - fonde 50 -117.150     -117.150        

Udgifter 516.598      385.967      68.823     165.017      274.114  75.639     1.986.755   23.273     11.087         11.994     10.034         1.243.868   4.783.588      

Udgifter havne og broer -                  

Administrationsudgifter 53 12.852     34.174         12             48             42                 63.423        110.551         

Gebyrer 401 5.439           8.386           42             9.007          6.758       1.046       44.566         75.243            

Automater / bil letering 410 3.658           30.225        995          28.082        24.502     9.167       38.189         134.817         

Diverse 9.004           8.165           1.068       5.212          3.471       29.749     269.882       -           -               30             24                 1.160.057   1.486.661      

Personale, havnefoged 28.263     14.915        158.033  2.184       -                3.786       207.182         

Personale, interne timer havnearb 21.127        26.135        2.178       1.307          4.683       1.525       116.849       15.573     4.792            194.169         

Personale, havneassistenter m fl 1.006.121   1.006.121      

Bygning 4) 5.202           9.284           32.137        960          25.505         73.088            

Broer, havneareal 333.032      203.314      16.956     13.116        15.858     37.616     119.746       4.769       11.087         -3.113      852               -               763.652         

Renovation 13.534        19.023        7.790          3.369       66.445         -2.274      108.284      216.170         

Alarmer 8.778           8.778           -723         10.766         27.599            

Øvrige serviceaftaler 4.729           2.759           4.312          3.189       -                14.989            

El 90.406        30.578        1.328       38.608        36.045     3.139       174.296       2.919       6.378       4.324            -32.048       355.973         

Vand 11.980        27.730        1.319       9.201          15.240     -8.064      77.057         7.139       141.600         

Opvarming 10.951        10.951            

Rengøringsmidler -               -               -           1.295          1.597       -                -           -               -           -                2.892              

Skatter, afg, forsikringer -               -               35                3.160           14.045        17.240            

Fællesudgifter -                  

Brugerudvalg 9.710           640              3.824       410          17.795        32.378            

Ø-hav i  verdensklasse 79.259        79.259            

Tank Runde, netto ind - udg -166.947     -166.947        

1) incl. hytter

2) incl. Tuxensvej + hytter

3) Andel af: løn, værksted, køretøjer, kontorartikler, tlf, markedsføring mm

4) udlejning færgekiosk

5) Drejø Gl. Havn  forskydninger ift afregning, udgifter deles 50% Svb Havn, 50 % Havnelaug

7) Rantzausminde pæle fortøjningspæle afprøvet/udskiftet = kr. 256283

2.40 - Erhvervshavn

Udgifter konteres direkte på omkostningssted, hvor det er muligt.

6) Fællesomkostninger fordeles med 40% erhvervhavn, 30% gæstehavn, 30% øvrige lystbådehavne. 

Anlægsudgifter

Anlægsudgifter Udgifter der ikke er fordelt ti l  lystbådehavnene

26.04.17 / AN

Regnskab 2016



Gæstesejler statistik 2016 v. Andy N.

+/- 15 til 16 I %

antal både

Gæs 1.530           17,39   

Ran -54                (15,74) 

Run 10                 0,66     

Ska 111               7,40     

Dre -320             (23,12) 

Hjo 60                 39,22   

I alt 1.337           9,77     

2016 - indeværende år - til dato

lokation sted maj 16 jun 16 jul 16 aug 16 sep 16 2016

Gæstehavn havn 721 1180 3950 2819 1657 10.327       

Ran havn 17 23 171 66 12 289             

Run havn 50 133 933 346 58 1.520         

Skarø ø 95 88 858 470 101 1.612         

Drejø ø 48 133 523 263 97 1.064         

Hjortø ø 0 0 104 64 45 213             

I alt 931 1557 6539 4028 1970 15.025       



Status for ventelister og pladsbytning v. Bettina

Ventelistestatus og ledige pladser i Svendborg kommunes havne April, 2017

229 personer står på venteliste

105 personer er passive

124 personer ønsker pt. plads i en af kommunens havne

75 ønsker blandt andet plads i den runde havn, hvoraf Vi har pt. 9 ledige pladser i den Runde havn

51
ønsker blandt andet plads i den Rantzausminde havn, 
hvoraf Vi har pt. 37

ledige pladser i den Rantzausminde 
havn

8
ønsker blandt andet plads på Christiansminde broen, 
hvoraf Vi har pt. 14 ledige pladser på Christiansmindebroen

3 ønsker blandt andet plads på Vindebyørebroen, hvoraf Vi har pt. 12 ledige pladser på Vindebyøre broen

14 ønsker blandt andet plads i Trafikhavnen, hvoraf Vi har pt. 0 ledig plads i Trafikhavnen

9 ønsker plads på Tuxensvej, hvoraf Vi har pt. 0 ledig plads på Tuxensvej

0 venteliste til Sydhavnen administreres af MC Vi har pt. 3 ledige pladser på Sydhavnen

0 venteliste til Skarø havn Vi har pt. 7 ledige pladser på Skarø

0 venteliste til Drejø havn Vi har pt. 8 ledige pladser på Drejø

90 ledige pladser i alt

Når alle pladser er fordelt, har vi en manglende kapacitet på: 34 bådepladser,

såfremt vi kan opfylde ventelistepersonernes behov og såfremt de stadig er aktivte.

Fastliggerpladser i Svendborg kommunes havne og broer
Optagne pladser

Runde havn 203 194

Rantzausminde havn 253 216

Christiansmindebroen 43 29

Vindebyørebroen 24 12

Trafikhavnen 15 15

Tuxensvej 26 26

Sydhavnen  Maritimt Center 32 28

Skarø Havn 12 5

Drejø Havn 15 7

Total antal fastliggerpladser 623 532



Orientering v. Hans
NYT drifts- / havneteam
I forbindelse med, at 

- Havneassistent Poul-Egon er stoppet for pensionering 31. maj 

- Havnearbejderne Mogens og Benny har overtaget bådfører jobbet på Hjortøboen

- Maritim administrator Sif er på barsel

Har vi valgt at tilpasse organisationen og har lavet et havneteam bestående af 4 havneassistenter delvis faciliteter af 
den Maritime administrator. 

- Havneassistent Bettina, Adm.

- Havneassistent Benn, Adm. (Ny)

- Havneassistent Brian, Praktisk (om mønstret)

- Havneassistent IB, Praktisk (Ny)

- Maria, Maritim Administrator (Barselsafløser)

Nøgleord – Flad struktur.

Håber i vil tage godt i mod de ny samt de gamle i nye funktioner… samt have lidt tålmodighed med at vi finder vores 
nye roller….

Brugerudvalgsorganisering

Fortsat tanker om anden organisering / struktur i brugerudvalgene…, bl.a. åbning mod andre 
interessenter, mere selvstyre etc. – Sætte i spil på efterårsmøderne.. !!!



Orientering fortsat
Visionsarbejde Rantzausminde.. ”Sætte scenen”

Nye Muligheder

- Åbne havnen for baglandet, bl.a. Tankefuld , herunder 
- Baglandets boligkvarterer (Tankefuld  ) – Åbne opholdsmiljøer

- Institutioners brug.., adgang til vand og strand, 

- Vinterbadning og sauna

- Anløb af tur- og øhops- og pendlerbåde

- Mobilcamping

- Ny søsportsaktiviteter / -bruger
- Havkajcenter ..

- Dykkerspot

- Vandscooter

- padelboard

Tekniske Udfordringer og andre praktiske uhensigtsmæssigheder

- Bølgeuro i østbassin
- Bølgebryder – 2 fluer med et smæk 

- Pladsmangel og uhensigtsmæssig indretning
- Flytte servicebygning ( slidt, klublokale bådlaug etc..)

- Flytte slæbested for trailerbåde til gl. beddingsområde

- Servicekaj / vaskeplads

- Visioner lokalt forankret indtil videre i brugerudvalget !!!

- Havneadm. drifter, laver genoprettende vedligehold samt faciliteter brugerne / visionsgrupperne

- Nuværende udfordringer – Sauna, pavilloner.. - Lokalplan



”Anlægsprojekter 2017” v. Hans Søby

Frigivet anlægsmidler 2017

- ”Pulje til reduktion af efterslæb på havnens anlægskonstruktioner”:
5,4 mio. kr.

- ”Pulje til vedligeholdelse og forbedringsopgaver i havnen” :
2,3 mio. kr.

- Fremrykning af rådighedsramme (Molehoveder Hjortø / Skarø) fra 2018 til 2017:
0,4 mio. kr.

I alt
8.1 mio. kr



Svb. Lystbådehavn - Indsnævring indsejling og strømningsregulering
- Færdiggørelse af påbegyndt opgave

Sikkerhed – Bølgeuro og kraftig strøm i havnebassiner.

Kr. 400.000 (Reduceres)



Hjortø Havn - Renovering østbro

Havnens østlige bådebro har problemer med understøtning og sammenhæng et par steder. Disse problemer 
planlægges udbedret af sikkerhedsmæsige grunde. Desuden planlægges den breddeudviddet og stabiliseret på 
det yderste meget smalle stykke.

Kr. 50.000 (Udført)



Rantzausminde bro 7 og 10 - Adgang til fyr- og lysinstallationer -
Forløber for brodækudskiftning på bro 10 planlagt til 2018

Af sikkerhedsmæssige grunde planlægges der etableret adgangsbroer til fyrinstallationerne på havnens 
molehoveder. Adgangsbroerne skal sikre, at servicering af fyrene kan ske forsvarligt. 

Kr. 100.000 (Udsat)



Rantzausminde bro 1 - Renovering/sikring af pæletoppe -
Færdiggørelse af påbegyndt opgave

Broens pæle er af en tropisk træsort, der er meget modstandsdygtig over for pæleormsangreb, men som har 
en kraftig tendens til at sprække i toppen, og som derfor er på vej til at rådne over dagligt vande, fordi 
pæletoppene ikke er båndede eller på anden måde beskyttede. Det planlægges at renovere pæletoppene og at 
afdække dem med en træhammer for at standse nedbrydning, før en komplet udskiftning bliver nødvendig. 

Kr. 100.000 (Udsat)



Skarø - Trappeadgang til slæbestedsbro

Etablering af forsvarlig adgang

Den lille bro ved bådrampen i havnens sydlige del planlægges af sikkerhedsmæssige grunde forsynet med en 
forsvarlig adgang i form af en trappe.

Kr. 50.000 (I gang)



Skarø - Renovering af færgefendere

Renovering af færgefendere

Færgelejets færgefendere planlægges renoveret med udskiftning af stålslidplader og understøttende træværk 
samt med forbedring af ophængssystem, der er underdimensioneret, så fenderne ofte løftes ud af position.

Kr. 100.000



Tolderkaj (foran havnekontor) - Forbedret afvanding og omlægning
af brolægning.

Omlægning af brolægning

Det brolagte areal foran Havnekontoret har dels en del sætninger fra en utæt spuns, der nu er tætnet, 
og er dels meget udsat i forbindelse med større regnskyl på grund af fejlkonstruktion. Det betyder, at 
afvandingen fra arealet ikke fungerer hensigsmæssigt og at der med jævne mellemrum sker skader på 
brolægningen i form af bortskylning. Der planlægges en komplet renovering/ændring af 
belægningsopbygningen.

Kr. 450.000 (I gang)



Hjortø - Oprensning af sejlrende

Behov for opretholdelse af sejlads

Kr. 50.000 (udført)



Pæleudskiftninger

Pæleudskiftning, behov for opretholdelse af fortøjningsmuligheder… 

Kr. 200.000 (Udført)



Planlægning, opfølgning og ad hoc opgaver

Ad Hoc opgaver, nødvendige særeftersyn og nødvendig planlægning. !!!!!

Kr. 350.000 (Udført) Samarbejdes SSS!!!



Tilstandsregistrering - Opstart af registrering

Etablering af forvaltningsgrundlag.

Der er afsat 300.000 kr. af de samlede midler til opfølgning på den tilstandsregistrering der danner grundlag 
for bevilligede anlægsmidler til havne renoveringsopgaver i 2017 og frem. Tilstandsregistreringen er udført 
over en 5-årig periode. Registreringen er en løbende proces, da nedbrydning af havneelementerne pågår 
kontinuerligt. Der er behov for at ajourføre den allerede foretagne tilstandsregistrering og supplere denne med 
viden om de havneelementer der ikke indgår i den allerede foretagne registrering. Disse registreringer danner 
grundlaget for den egentlige indsats der skal foretages og er af største betydning for at gennemføre 
projekterne til fast pris og tid. Ukendte faktorer koster altid penge og tid.

Der er på grundlag af ovenstående peget på prioritering af 300.000 kr. ud af den samlede anlægsramme til 
ajourføring og supplering af tilstandsvurderingen for havneelementer. Hertil skal nævnes det faktum, at 
gennemførelsen af havneprojekterne gennemføres i Trafik- og infrastruktur. 

Kr. 300.000 (I gang)



Færdiggørelse på Frederiksø efter spunsarbejde. 

Mindre del af færdiggørelsesarbejdet bestående af indkøb af anoder.

Kr. 100.000



Promenadekaj på Frederiksø - Udskiftning af anoder

Midlertidig udskiftning på mindre delstræk. Der anvendes gamle anoder fra lager suppleret med enkelte nye.

Kr. 100.000



Tværbro Sydhavnen - Midlertidig renovering

Tværbroen ved træskibsbroen er udtjent og planlægges udskiftet (kr.600.000).

I første omgang udføres midlertidig reparation – Sikkerhedsmæssigt 

Kr. 150.000



Skarø vestbro – Udskiftning af bro

Totaludskiftning af udtjent bro

Kr. 800.000 (I gang)



Rantzausminde bro 5 - Brodækudskiftning

Midterpæle og nyt brodæk - Brodækket på havnens midterbro er tjeneligt til udskiftning. Da der er en 
vis restlevetid på pælene, men de ikke forventes at kunne holde til næste brodækudskiftning, 
planlægges det samtidig at forsyne broen med midterpæle, der kan muliggøre en udskiftning af broens 
pæle uden at skulle afmontere brodækket. Projektet planlægges gennemført i sammenhæng med 
renovering af broens installationer.

Kr. 500.000 (Efterår)



Grasten - Udskiftning af bro

Totaludskifning af udtjent bro

Kr. 800.000 (Efterår)



Troense - Udskiftning af brohoved

Totaludskiftning af udtjent brohoved. (Resten af broen udskiftes af Troense Bådelaug i samme arbejdsgang)

Kr. 1.500.000 (Efterår)



Molehoveder - Hjortø Renovering

Renovering af pæleindfatning

Molehovederne på begge sider af indsejlingen betår af stenfyldte pæleindfatninger. Begge pæleindfatninger er 
i ringe stand med begyndende udfald af sten. Budgettet omfatter ramning af ny pæleindfatning udvendig for 
den eksisterende og efterfyldning med sten. 

Kr. 400.000



Molehoved - Skarø Renovering

Ny pæleindfatning

Molehovet, der udgør afslutningen af havnens vestlige stenmole, består af en stenfyldt pæleindfatning. Pælene 
er kraftigt angrebne af pæleorm med hovedparten af pælene knækket under havoverfladen. Molehovedet 
holdes sammen af omkring en afstivning med nedrammede jernbaneskinner, der også er under kraftig 
nedbrydning. En del sten er faldet ud af molehovedet. Budgettet omfatter ramning af ny pæleindfatning 
udvendig for den eksisterende og efterfyldning med sten.  Arbejdet udføres mest hensigtsmæssigt i 
sammenhæng med etablering af en ny pæleindfatning på molehovedet ved den vestlige mole på grund af 
omkostninger til mobilisering af rammeudstyr.

Kr. 300.000



Højesteneløbet - Oprensning af sejlrende

Højesteneløbet skal oprenses / vanddybde skal løbende vedligeholdes, da indsnævring af løbet øger 
risiko for grundstødning og kollision.

Svendborg Havn administrerer Højesteneløbet, men arbejder finansieres sammen med Ærø Kommune, 
der betaler 2/3 af omkostningerne. Det totale budget for arbejderne er 1.500.000 kr. 

Kr. 500.000



Nordre Kaj - Renovering af spuns mm.

Fugning af betonspuns

Betonspunsen på Nordre Kaj har en stor mængde mindre utætheder, hvor bagfyld siver ud. Det giver anledning 
til pludseligt opståede faldhuller på Nordre Kaj, hvilket indebærer en risiko for færdslen og i forbindelse med 
operationer med kraner. Der planlægges gennemført en komplet genopfugning.

Kr. 450.000 (pris x 3 skal findes i andre projekter)



Disponibelt til akutte problemstillinger

Problemstillinger opstår erfaringsmæssigt pga. generel vedligeholdelsestand.

Kr. 143.483



Brugerudvalg Rantzausminde Lystbådehavn

Nyt fra Formand Kjeld Hansen

- Visionsarbejde Rantzausminde



Brugerudvalg Svendborg Lystbådehavn

Nyt fra Formand Ole Ingemann


