
1. Møde med Svendborg Havn 7/2 2022: 

Deltagere: Sejlskibsbroen(SB): Kim, Tobias, Finn 

                    Svendborg Havn(SH) Christian Steffensen, Mads Flyger 

 

a) Skiltning på broerne, standere på broen. 

SH: Enighed om der bør skiltes med : ”Museumshavn” , både et større skilt for enden af broen samt 

ved hver enkelt bådeplads.  

Evt. flages med TS – og DEFÆLE stander. 

SB kommer med forslag til skiltning. 

Der skiltes som et forsøg på at undgå pladserne optages af nyere glasfiberskibe og lign. 

 

b) Regler for forenings- og anpartsskibe 

SH: Kommunalbestyrelsen har vedtaget at både tilhørende borgere fra andre kommuner ikke 

længere kan ligge i Svendborg Kommunes lystbådehavne. 

Det betyder for anpartsskibe, d.v.s. et skib der har flere ejere, at min. 50% af anparterne skal tilhører 

borgere der bor i Svendborg Kommune. 

SH kan kræve revisorpåtegnet dokumentation for at sikre at reglen overholdes. 

Vedr. foreningsskibe, skal foreningen være hjemmehørende i Svendborg Kommune, hvilket også skal 

fremgå af vedtægterne. 

Endvidere skal min. 50% af medlemmerne bo i Svendborg Kommune. 

 

Evt. spørgsmål hertil bør stilles til SH da vi jo kun er budbringer. 

 

Evt. skibe der er ikke opfylder de reviderede krav vedr. bopælspligt, mister deres bådeplads fra 

31.03.2024 

 

c) Svendborg Sejlerskole 

I forbindelse med ændrede ejerforhold af sejlerskolen, har SB forespurgt til muligheden for at de to 

pladser til kunne blive en del af SB. 

SH oplyser at de to pladser er registreret som erhvervspladser og de ikke umiddelbart kan ændre 

dette. 

 

d) Ophængskab på Sejlskibsbroen 

Der har tidligere været opsat et info.-skab ved broen og det er tanken at dette opsættes igen med 

information dels fra SH og dels fra SB. 

Kim og Finn arbejder på sagen 

 

e) Arbejde på broen? 

SH har ikke umiddelbart arbejder som skal udføres, men de ser gerne at vi vedligeholder mindre 

skader etc. og det gør vi naturligvis gerne. 

Der bliver kun lavet strengt nødvendigt vedligehold da det stadig er planen at der i 23-24 skal 

etableres højvandssikring i Mudderhullet m.m. men intet konkret planlagt endnu. 

 

f) Caroline Svane? 

Efter aftale med SH kan Caroline Svane melde sig ind i SB. 

Ikke fordi vi nu administrerer ydersiden af broen, men CS ligger ved broen og vil gerne bidrage til 

fællesskabet. 

 

g) Nye rød/grønne skilte til Ramblaen 

Kan hentes på havnekontoret. 

 

h) Bagagevogne 

Der bliver indkøbt nye vogne så vi bør ”stå vagt” omkring dem. 



 

i) Sortering af affald. 

SH: Intet nyt,- Det er kommunen der tager sig af affaldshåndteringen på havnene. 


