
Brugerudvalgsmøde i Rantzausminde Lystbådehavn, onsdag den 5. 
december, 2018. 

 
Deltagere   -   Frede West - Bådelauget (Ny brugerudvalgsformand), 

- Kjeld Hansen – SSS (Afgående formand- træder ud af 

brugerudvalget og afløses af Christian Hammerich (formand 
SSS) ved næste brugerudvalgsmøde, 

- Jens Erik Andersen – Bådelauget,  
- Hans Raae - SSS,  
- Henrik Rasmussen (Nyt medlem). 

 
Svendborg Havn  Havneassistent Brian Hansen og Havnemester Hans Søby  

 
 
 

1) Sikkerhed 
Havnen orienterede om, at der er indkøbt nye redningslejdere til udskiftning af 

samtlige faste lejder. De vil blive monteret i forbindelse / forlængelse af 
havnens igangværende projekter i RA.   
 

 
2) Havnens drift & vedligehold. 

 
Referat fra brugerudvalgets møde den 29. blev gennemgået. Udestående 
punkter: 

- Skilt for teletaxa som oplysning til gæstesejlerne, da der ikke køre 
nogen bus efter kl. 18. 

o Havnen undersøger procedure / mulighed ved kommunens 
afdeling for Trafik og Infrastruktur. 

 
 Regulering af måger. 

o I det kommende forårsbrev appellerer havneadministrationen 

fritidsfiskerne om ikke at smide affald overbord inde i havnen. 
 

Herudover blev følgende punkter drøftet mv: 
 
 

1) Brugerudvalget vil i samarbejde med Havnegrillen forsøge at anskaffe 
cykler til brug for havns gæstesejler. (Et samarbejde med Cykeltutten på 

Frederiksøen kunne være en mulighed…, alternativt sponsorater eller 
andet). 
 

2) Havnen lovede at der vil blive opsat et bord og bænkesæt på den nye 
terrasse bro 10. 

 
3) Opsætning af cementklodser ved den gl. bedding blev drøfte af 

sikkerhedsårsager. Dette vil dog være uheldigt, da slæbested 

lejlighedsvis benyttet af bådforhandler. 
 



4) Det blev aftalt at toiletterne i kælderen ved vinterpladsen åbnes den 1/4 
til den 15/5.   

 
5) Udvalget anmodet havnepersonalet om at være opmærksom på / fylde 

hundepose holderne. (Havneadministrationen kunne orientere om at der 

ofte er et meget stor forbrug samt at poserne er hunde dyrere – men vil 
være opmærksomme). 

 
6) Brugerudvalget anmodet havneadministrationen om at tage hånd om 

nogle sejlers manglende fastgørelse af fald. Dette kan pointeres i 

forårsbrevet, ligesom bådene kan påsætte henvendelsesmærker eller 
lignende. 

 
7) Havnen lovede at skifte vandhanen v. vest trappen  

 

 
 

Ønskeliste 
- Brugerudvalget ønsker opsat et cykelstativ vest for miljøstation, dog 

således at der ikke mistes en P-plads. 

- Brugerudvalget ønsker bedre wifi i havnen – evt. et eller to wifi 
hotspot. 

- Brugerudvalget ønsker kameraovervågning eller anden løsning som 
kan stoppe tyveri primært af påhængsmotorer. 

- Brugerudvalget ønsker opsat en krabbebane evt. v. bro 5 til foråret. 

Havnen har en på lager, men anmoder om udpegning at placering for 
opsætning til foråret eller alternativt kan brugerudvalget selv monterer 

den. 
 

 
 
 

 
Venlig hilsen  

 
Brian og Hans 
 

Svendborg Havn, Færge og Sundfart 
Jessens Mole 6 

5700 Svendborg 
 
 

Tlf.  : +45 62 23 30 82 
Email : hans.soeby@svendborg.dk 
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