
Referat 

Brugerudvalgsmøde Svendborg Lystbådehavn, torsdag den 13. 

dec. 2018 på Svendborg Havnekontor. 

 

Deltagere:   Ole Ingemann, Erik Thouber,  

Erik Holm Larsen, Peter Sunne 

Svendborg Havn: Hans Søby, Brian Hansen og Bettina Brøndum 

1) Sikkerhed 

Sikkerhed er prioriteret højt og nye lejdere / redningskranse monteret.  

Problemer med beslag på nogle stiger - Nye beslag monteres. 

 

Generalt et tilfreds Brugerudvalg i forhold til sikkerhed i Svendborg Lystbådehavn. 

Belægninger & Huller ??? 

2) Havnenes drift & vedligehold 

Hvad gør vi ved molevæg/armeringsjern – renoveres ? 

På servicekajen er der bagfald på belægning – reklamation til entreprenør ? 

Kiosken’s udsugning LARMER – Havnen checker op. 

Ukrudtsbehandling … extra gang på broerne.  

 

Pæle – når der skiftes pæle, tages der med i overvejelser om nye ”tilpassede” pladser, i 

forhold til både på vente-/ rokeringslisten. Brugerudvalg inddrages. 

 

Dommertårn i RU  

 Indvendig vedligehold / Svendborg Amatør Sejlklub 

 Udvendig vedligehold / Svendborg Havn  

 Rudeskift – OI har skiftet  ”itu”-vinduer og sender regning på materialer til Svendborg 

Havn / Ildsjælepenge. 

 

 

 

Ønskeliste: 

 Nye badefaciliteter / kiosk / toilet evt. sejlerstue – hvordan kommer vi igang ? 

Der kommer mange gæstesejlere til RU og nye faciliteter vil højne standarden. 

 

 Det gamle ”hønsenet-rækværk” ved parkeringspladserne, pilles ned – har ingen 

funktion, andet end grimt og nogle steder stikker der gammelt rustent net ud som man 

kan hænge i.  

 

 Benzin/diesel for dyr i RU – kan Svendborg Havn gøre det bedre/billigere … ? 

 

 Nye rød / grøn skilte – og en kompensation ved brug af disse, kan måske få folk til at 

bruge samme i henhold til flere gæstesejlere. Extra indtægt til Svendborg Lystbådehavn 

ved flere gæstesejlere. 

 

 RU ønskes overtaget af Brugerne, mere ejerskab – alternativt afprøv ”Light-modellen”. 

 



 Brugerudvalget ønsker tættere samarbejde med brugerne, via fællesmøde, de indkalder 

selv ved lejlighed. 

 

3) Dagsorden fra Brugerudvalg 

3a) Ordensreglement – ændring af samme ved fraflytning. Brugerudvalget ønsker ændring til 

ordensreglement bragt til politisk behandling og stillingtagen, således at når man fraflytter 

Svendborg Kommune – ophæves bådpladskontrakten, og Ventelisten derved  kan blive 

nedbragt.  

BB gør opmærksom på ændringen kan være en administrativ udfordring.  

P.t. er der 2 bruger i RU udenfor Svendborg Kommune. 

3b) Sanktionsbestemmelser – hvad gør man ved både i forfald, udfordringer omkring rød/grøn 

skilte og brug af disse / gentagne larmende fald på master. 

Båden vil blive ”mærket op” samt en skriftlig henvendelse til bådejeren. Og hvis brugere af 

Havnen ser noget som Svendborg Havn overser, er man velkommen til at orientere 

Havnepersonalet via email – havn@svendborg.dk og der vil bluve taget hånd om problemet. 

Bestemmelser i Ordensreglement vil blive udført i videst muligt omfang. 

3c) Brugerudvalget ønsker større brugerinddragelse ved pæleskift / ændringer i havnen, 

hvilket er taget til efterretning. 

 

 

Eventuelt : 

 SilverRudder 2019 – Start kommer til at foregå ved Christiansmindebroen, istedet for 

RU, af sikkerhedsmæssige årsager.  

 

 Ønske om Ordensreglementet vedlægges Forårsbrev/Faktura via E-Boks. 

 

Glædelig Jul samt et Rigtigt Godt Nytår. 

Hohoho …  

 

BB+HS / Dec. 2018 
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