
                                                                                              

      

Til Kultur og Fritid Svendborg Kommune 
 
Ansøgning om støtte til anlægsprojekter, som er målrettet idræts- og 
bevægelsesområdet.        
       
Vedr.: Ansøgning om støtte til opførelse af ny sauna på Rantzausminde Havn. 
 

Rantzausminde Havbadeforening ansøger hermed om 75.000kr til opførelse af ny sauna på 
Rantzausminde Havn. 

Rantzausminde Havbadeforening blev stiftet i 2015, med det hovedformål at give både 
lokalbefolkningen og gæstesejlere mulighed for at bade ved havnen. I et godt samarbejde med 
havnemesteren fik foreningen ret hurtigt etableret mulighed for at bade på den østlige side af 
Rantzausminde Lystbådehavn. Havnen renoverede en eksisterende bro, og havbadeforeningen 
fik fremstillet og opstillet en solid badetrappe. Hurtigt viste der sig et behov for vinterbadning, og 
foreningen fik, igen i fint samarbejde med havnen og øvrige interessenter på havnen, skabt 
mulighed for at opstille en mobil tøndesauna på havnearealet. 

I november 2017 fik vi af kommunen en 3-årig dispensation i forhold til saunaens placering. 
Denne dispensation udløber til efteråret 2020, og foreningen er derfor gået i gang med nyt 
saunaprojekt.   

Projektbeskrivelse: 
Den nye sauna skal opføres som to sammenbyggede fiskerhytter, der placeres vinkelret på den 
eksisterende række af hytter. Dette giver en naturlig udvidelse af det hyggelige og æstetiske 
fiskermiljø. (se bilag) 
Der er forespurgt, og vi har  fået en forhåndsgodkendelse af placering fra kommunens 
byggeafdeling, samt lovning på en råderetsaftale på arealet. 
Med en sauna af den ansøgte størrelse vil vi kunne dække sauna-behovet for vores pt 75 
medlemmer og med mulighed for forventet øget medlemstal 
 
Budget. 
Det samlede budget er på 308.000kr plus eget arbejde anslået til ca 31.000kr, hvilket dækker 
klargøring af areal og opførelse af ny sauna. 
Vi ansøger om 75.000 kr, og søger resten dækket af: 
 - andre ansøgte fonde. 
 - salg af gammel sauna 20.000 kr 
 - egen opsparede beholdning på 25.000 kr 
 - samt evt medlemsfinansiering 
Fremtidige driftsomkostninger skal dækkes af medlemskontingent.  



 
Medfinanciering. 
Af budgettet fremgår det, at foreningen selv bidrager med 31.000kr, indregnet som eget arbejde. 
Foreningen er en meget alsidig sammensat forening med mange aktive medlemmer, som er 
meget villige til at yde et stykke frivilligt arbejde. 
Der søges andre fonde.  
 
Formål, visioner 
Vi ønsker at opføre en sauna der fremover skal kunne rumme 20-25 personer, hvilket skal til for 
at dække foreningens behov fremover. Foreningen har de sidste år haft stor medlemsfremgang, 
vinterbadning er blevet populært og ikke mindst suppleret med en tur i sauna. Derudover er 
foreningens formål også at være samlingssted for lokalbefolkningen, skabe velvære og socialt 
samvær i et aktivt havnemiljø. Dette styrkes ved flere årlige fælles arrangementer, mulighed for 
at prøve vildmarksbad, samt fælles planlagte aktiviteter i forbindelse med Vild med Vand/Havnens 
Dag i samarbejde med Svendborg Havn  
 
Målgruppebeskrivelse. 
De 3 år med vores tøndesauna har helt sikkert påvist et behov for vinterbademuligheder på 
Rantzausminde Havn. Fra starten har der været støt stigende medlemstal, med en aldersfordeling 
fra 18 til 78, hovedsagelig fra lokalområdet, men også folk der kommer længere væk fra. 
Eksempelvis kan nævnes at flere studerende fra Lærerskolen i Ollerup er medlemmer.  
Saunaen drives med 2 fælles saunatider, onsdag kl 16 og søndag fra kl 8.30, og her mødes i snit 
15-20 medlemmer. Derudover er det muligt for medlemmerne at benytte saunaen på selvvalgte 
tidspunkter, og så afregnes der EL efter forbrug. 
 
Samarbejdspartnere. 
Saunaprojektet med en sauna af en rimelig størrelse åbner selvfølgelig mulighed for et udvidet 
medlemstal, men også for et udvidet samarbejde med de andre klubber/foreninger i lokalområdet 
og på havnen 
 
Forventet tidsplan. 
Dispensationen for den nuværende saunas placering udløber til november, så vi forventer at det 
nye saunaprojekt gerne skulle være afsluttet, eller langt fremskredet på det tidspunkt.  

- Vi har de væsentlige tilladelser på plads på nuværende tidspunkt 
- Frem til sommerferien søges der finansiering ved fondssøgning 
- Op til sommerferien søges der byggetilladelse (der har været forhåndsmøde med 

byggesagsafdelingen) 
- Byggestart ultimo august/primo september 
- Indvielse søndag d. 4.oktober  

Vedlagt : Tegning 1.10 Plan, snit og facade,  1.72 Fremtidige forhold -  Skitse. 
                    Foreningens vedtægter 
 
Evt spørgsmål kan rettes til Birthe Jørgensen, mobil 29400853 
 
Venlig hilsen  
Rantzausminde Havbadeforening 
Birthe Jørgensen,   formand     Grethe Bunkenborg,  kasserer 
birthej2011@gmail.com             gretheknude@gmail.com  
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