
     

Brugerudvalgsmøde med Politikerdeltagelse  

mandag den 16. dec. 2019 i Svendborg Amatør Sejlklub.  

 

Deltagere: 

Flemming Madsen, Jens Erik Laulund Skotte, Niels Chr. Nielsen, Palle Fischer, Peter 

Sunne, Birthe Jørgensen, Henrik Rasmussen, Christian Hammerich, Frede West, Erik 

Thouber, Kjeld Hansen, Christian Steffensen, Torben Frost, Erik Larsen, Ole Ingemann. 

Svendborg Havn: Signe Møller, Brian Hansen, Jacob Handrup, Bettina Brøndum 

1. Formanden TEU Flemming Madsen byder velkommen til årets fællesmøde. 

2. Præsentation – se ovennævnte. 
3. Bjarne Abildtrup - Kultur & Fritid – præsentation omkring ansøgnings procedure 

i forhold til anlægsprojekter til ”Idræt & Bevægelse”.  
Hvem kan søge / hvordan … etc.  

Powerpoint fra BA ligger på hjemmesiden sammen med referatet. 
 

4. B. Regnskab / budget fra Jacob Handrup  
(Erhv.chef Søren Bach-Hansen afbud pga. sygdom) 

 
Regnskab - OI har et spørgsmål til Note 7 / ”Brugerudvalg” – som Havnen går 

videre med. 
 

OI ønsker opdelt omsætning for Erhvervs- / Lystbåde- samt Gæstehavn, så der 
er gennemskuelighed, hvor pengene tjenes. 

 

C. Anlægsprojekter 2019 / 2020 præsenteres ved JH & BH. Bilag vedlagt. 
 

Der blev stillet spørgsmål til ”Udskiftning af brodæk på ”Gasværksbroen” til kr. 
100.000,-. Skal den bestå eller nedlægges ? / Blå Kant … ? Vi checker op hos 

vores ingeniør Kim Jensen omkring kr. 100.000,-. 
 

D. Status for ventelister ved BB. 
Total på Ventelisten er 132 personer (182 pers. 2018) 

- 95 aktive (98 pers. 2018) / 36 passive (84 pers. 2018) 
 

”Oprydning” på Ventelisten – Det koster NU kr. 100,-/årligt at stå på listen, 
hvilket betyder at mange, især de PASSIVE springer fra. 

 
Der bliver stillet spørgsmål fra OI – HVORFOR der er 9 plader ledige i henholdsvis 

RU & RA ? 

 
Som svar på det – der er pladser som IKKE er nemme at leje ud, bl.a. lavtvands 

-/ udvendige pladser. Pladserne har IKKE været ledige henover sommeren. 



Folk opsiger løbende deres pladser, dødsfald mv. og der tildeles IKKE faste 

pladser i høj sæson, og de bliver så vidt muligt udlejet til ”Venteliste” eller gæster 
udefra.  

 

Vi prøver så vidt det er os muligt at leje pladser ud – henover sommeren, pladser som 

IKKE bliver brugt grundet sygdom eller andet, MEN vi mangler hjælp til at folk MELDER 

IND, hvis pladser IKKE skal bruges. Vi udsendte i juni 2019, brev til fastliggere omkring 

dette, men ikke mange ”bed på”  

Vores sommerpersonale har lavet lister på samtlige broer i RA & RU, hvor der manglede 

fortøjninger eller der kunne sås tvivl om pladsen blev brugt, hvorefter havne-

administrationen har prøvet at få kontakt til disse. 

5. Nyt fra Brugerudvalgsformand RA / Frede West / Ønsker : 
- Østbro renoveres. Husk at tænke ”badenymferne” ind … ! 

- Det ”gamle” slæbested renoveres. 

- Legeplads - Kommunens Fonde til rådighed - kontakt BA.  
- Vand & Affald – Regnvandsledning-projekt færdigt – fin kommunikation 

parterne imellem  
- Pavillion / lamper. BH melder at 4 lamper er opsat og elektriker ER bestilt ! 

- Der ønskes censorlys på Strandgaarden. 
- ”Badenymferne” – trætrappe 2 meter bred ønskes. BH siger OK. 

- Der ønskes skilte opsat med ”Forbud omkring fiskeaffald i havnen”. 
- Molehoved / vest checkes – dårlig stand. 

- Mere justits på Vinterplads / RYD OP ! 
 

6. Nyt fra Brugerudvalgsformanden RU / Ole Ingemann / Ønsker: 

- Større masteskur + 4 meter 
- Betonbænke kan afh. i Odense hos OI, som ønskes opstillet på molerne.  

- ET forslår stabelbare stativer – super god idé, hvis man har den rette 
vinterplads til dette formål. 

- Nye toilet-/badefaciliteter – mange gæstesejlere besøger RU hvert år. 
- ”Parkerings-rækværk” fjernes. 

- Forslag fra OI om eksisterende beplantning mellem græsareal og strand  

bliver fjernet og erstattet af trapper for at få åbnet op imellem græs/parkering 
og strand.  

 
Svendborg Havn vil gerne være behjælpelig med kontakt til Landskabsarkitekt 

Peter Møller, CETS, som står for opgaver af den karakter.  
- Nye ”transportvogne” til broerne … de nuværende er en gave fra Naturturisme, 

men åbenbart ikke optimale – ”lukket” vogne ønskes. 
- Nedlæg plads / fjern pæl ved Mastekran. 

- Ingen grill på borde / bænke sæt – vi kan prøve at sætte skilte op. 
- LUNDEBORG-modellen er en mulighed for RA / RU, brugerne skal komme med 

et oplæg, hvis dette ønskes. 
 

- Kritik af betonrenovering i RU/molen som flg. 
- Betonrenovering er et specialistarbejde og bør udføres af professionelle med 

speciale inden for betonrenovering, da levetiden for en betonkonstruktion er 

dybt afhængig af konstruktionens overfladebeskyttelse – og at ydersiden af 



den runde aldrig har fået den fornødne overfladebehandling, hvilke er 

bekymrende. 
 

Det jeg fremførte var, at det ikke er betryggende, og at mente at kunne 
erindre, at det var havnens personale, som havde stået for malerarbejdet.  

At der kort tid efter en bekostelig renovering kan konstateres ret meget 
rustudtræk på den malede inderside, og at overfladebehandlingen / 

malerarbejdet åbenbart er udført af CG Jensen A/S gør ikke skaden mindre.  
 

Allerede foråret efter den indvendige side af molen blev malet, kunne man 
visuelt konstatere ret mange rustudtræk – muligvis på grundlag af manglende 

dæklag af armering i betonmuren.  
Det er bekymrende, hvilket bør undersøges… 

 
Eventuelt:  

OI ønsker tilbagemeldinger på ønsker/bemærkninger ved referaterne som 

nedskrives – det vil Havnen naturligvis følge op på. 
 

SR 2020 tilspørger om udfordringer i forbindelse med opgravning ved 
Rundbuehallen – efterår 2020. FM bekræfter opgravning, men forventes ikke til 
gene for SR2020.  Afventer tidsplan for gravearbejdet.  

 

30. dec. 2019 / BB 

 

 


