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Med formandens øjne
Sidste år ved samme tid var vi meget opsatte på at tage hul
på vort 100-års jubilæumsår. Det kan vi nu næsten gøre status på. Der mangler på nuværende tidspunkt julekoncerten,
som vi forhåbentligt også kommer godt i havn med.

Erik Bodal

Året er forløbet rigtigt godt. Vi må konstatere, at de afholdte
arrangementer er arrangeret således, at flest mulige medlemmer har kunnet tilmelde sig og deltage. En af de rigtig
positive ting, vi kan tage med os, er, at det er lykkedes at
få mange medlemmer, nye som gamle medlemmer, til at
påtage sig opgaver, tage ansvar og løse disse på bedste vis.
Alle, som har fulgt med i arrangementerne både ved deltagelse og omtalen, kan konstatere den positive stemning, som
smitter af på hele foreningen og er med til stadig at tiltrække
nye medlemmer.

Vi kan konstatere, at interessen for at benytte Marinestuen er stigende, hvilket betyder,
at der til tider ikke er siddeplads til alle. For at kunne honorere medlemmernes ønsker,
forsøger vi at finde passende nye lokaler til ny Marinestue, og vi forhandler nu om køb
af bygning, hvor der kan indrettes en Marinestue, som kan opfylde disse krav.
Vi har ligeledes været meget heldige med at have pressens bevågenhed både i tv og i
aviser. Mange medlemmer har medvirket til at skaffe nye medlemmer. Det samlede
resultat af ovenstående har bevirket en stor tilgang af nye medlemmer. I 2014 har vi
modtaget 32 nye, hvoraf en del er yngre - under 50 år. Til sammenligning fik vi I 2013,
20 nye medlemmer.
De fleste af de tilbudte arrangementer er fuldtegnede, og der må oprettes ventelister.
Vi må alle glæde os over at være en del af en aktiv forening i god udvikling, hvor vi
kan være stolte af den indflydelse, dette har på atmosfæren i foreningen og på vore
omgivelser.
Med disse ord vil jeg slutte for denne gang og sige tak til jer alle for at medvirke til et
så godt miljø, der skaber en god stemning i Marinestuen og tiltrækker nye medlemmer. En stor tak til alle vore trofaste annoncører, som danner grundlaget for et godt
medlemsblad.
God jul og godt nytår til medlemmer, familier og gode venner.
Formand
Erik Bodal
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v/ Peter Ring-Andersen
Frederiksø · 5700 Svendborg · Tlf. 6221 0268
info@ring-andersen.dk · www.ring-andersen.dk

TeamVikarkokken

Hold aldrig fest uden et godt ma’ tilbud
fra byens næsthurtigste kok.
		

Alt i kolde og varme retter til fornuftige priser. Udlejning af kokke og servicemedarbejdere
til hjælp til din næste fest. Ring/mail blot 23601358 / 20835426 vikarkokken@mail.dk
www.Vikarkokken-Svendborg.dk - Lad os få en go’ ma’ forbindelse.


Gratis kok i 3 timer til din næste fes
t

Hilsen Walther-Team Vikarkokken

Digitaltryk
Pia
Lorenzen
– af tryksager i små oplag.

GRAFIKER
Vi leverer digitaltryk i høj kvalitet
og på samme papirkvaliteter som offsettryk.
Postkort, foldere, flyers,
visitkort og meget andet – ring og spørg...
pl@mark-storm.dk
Mark & Storm Grafisk A/S
Korsvangen 15 | 5750 Ringe | Tel. 62 62 22 77
www.mark-storm.dk
Korsvangen
15 · 5750 Ringe

Telefon 6262 2277· www.mark-storm.dk
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Indkaldelse til

generalforsamling
Lørdag den 14. februar 2015 kl. 16.00
Dagsorden:
1. Valg af dirigent.
2. Bestyrelsens beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede årsregnskab til
godkendelse.
4. Bestyrelsens forslag.
5. Indkommende forslag.
Forslag afleveres skriftligt til formanden senest 2 uger
inden generalforsamlingen.
6.  Fremlæggelse af budget samt fastsættelse af kontingent.
7.  Valg til bestyrelsen.
På valg er: B
 jarne Jensen, Niels Marcussen,
Jim Mollerup og Freddy Damgaard.
8.  Valg af Suppleanter: Dorthe Olbæk og Kaj Kruse.
9.  Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant.
10.  Valg af sendemænd til sendemandsmødet.
11.  Valg af flagbærer og reserveflagbærer.
12.  Eventuelt.
Foreningen vil være vært med en øl eller vand.
Med venlig hilsen
Erik Bodal, Formand.
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Aktiviteter
siden sidste bladudgivelse

Torsdag 18. september: mødtes ca. 25 medlemmer op til ”Pudseaften” i Marinestuen.
Arbejdet blev på bedste sømandsvis ledet af Finn Nielsen, der tydeligvis havde stået i
lære ved Kurt Kaysen. Gasterne blev holdt til arbejdet i flere timer, og det blev ikke tolereret, når folk forsøgte at slappe af. Straks var Finn Nielsen fremme med nye opgaver.
Men heldigvis havde Walther Storm og Jim fremtryllet en lækker gryderet, som blev
indtaget, efter at pudsningen var tilendebragt.
De maritime foredrag i Svendborgs Marinestue startede den 25. september,
hvor skibsreder Preben Mohr berettede om ”En skibsreders farefulde færd”.
Foredraget var en gennemgang af rederiets skibe, samt en præsentation af enkelte større charterskibe.
Der blev i foredraget lagt vægt på, hvor galt det kan gå i den internationale skibsfart, og hvad man har gjort for at overleve i branchen.
Der blev også fortalt om problemerne, da et af rederiets skibe blev
opbragt af rebeller i Eritrea (Ethiopien).
Torsdag 2. oktober: foregik en af denne madskribents store årlige fornøjelser, nemlig ålespisning. Store mængder af ål iført kartofler og
persillesovs. Bare tanken om denne begivenhed får mig til at glæde mig
til næste års ålespisning.
Stuen var fuldt besat, så jeg var åbenbart ikke den eneste, der værdsætter
denne form for tidsfordriv. Eneste triste element i denne forbindelse er,
at ens mave kun kan rumme et halvt kilo ål.
Søndag den 26. oktober: blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling.
Se andet sted i bladet.
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Tirsdag den 28. oktober: var der mødt ca. 65 medlemmer op for
at prøvespise ost og smage på øl. Begge dele produceret på Gundestrup Mejeri og Bryghus.
Ejeren af mejeriet, Jørgen Hoff, præsenterede de medbragte oste
og øl, og der blev uddelt mange smagsprøver på produkterne til
medlemmernes store tilfredshed. Det blev en meget vellykket aften, og der var mange, som håber, at arrangementet kan gentages næste år. Isæt blev Dobbelt Borck og Strong Ale givet mange
stjerner, men også især ostene blev rost og spist i store mængder.
Torsdag den 30. oktober: var der igen foredrag i de maritime lokaler. Svend Albrechtsen fortalte om Sejlads på verdenshavene i 1000 år. Svend Albrechtsen tog udgangspunkt i sin bog ”Til den yderste grænse”, der beskriver de skiftende vejrforhold, som
har påvirket sejladsforholdene, i relation til de fartøjer, der blev sejlet i, og de mål disse
skibe nåede.

Søndag den 2. november: mødte 44 dansere op i kantinen på Simac for at blive introduceret i lancierdansens svære trin. Danseinstruktør Nina Dinesen har påtaget sig den
svære, men hyggelige, opgave at føre søens folk på rette vej med de svære trin.
Torsdag d. 6. november: afholdt vi evalueringsaften angående turen til Nordsjælland
for de medlemmer, der havde deltaget. Kabyssen lagde for med kartofler og dejlig hamburgerryg, garneret med grønærter og gulerødder. Lige noget for et ungt og energisk
menneske som jeg, men også for de andre 50 halvgamle! At dømme på mængden af
forsvundet mad kunne man godt få det indtryk, at nogle af vore kære medmennesker
har holdt spisepause siden en gang i september. Efter spisningen blev der vist film fra
både denne tur, men også fra Bornholmerturen og turen til Finsterwalde.
Hvor er det hyggeligt at genopleve turene og høre bemærkningen:
Oh ja, det var jo der, hvor vi …..
Over kaffen gik snakken, og hvor kan de andre dog snakke!!!
Fin aften.
Henning Pehrson
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Kommende aktiviteter
Rengørings- og vedligeholdelsesgasterne møder op hver eneste tirsdag formiddag
fra ca. kl. 10 til 12. Der er plads til flere, og det er helt uforpligtende. Mød op når
du kan og udfør et stykke arbejde efter evner og kræfter. Lønnen er en kop kaffe
og et rundstykke. Samtidig vendes verdens store og små problemer. Kort sagt
samvær og råhygge.
Lørdag den 3. januar kl. 11:00. Nytårsmønstring. Kun for medlemmer.
Påklædning: Helst uniform.
Torsdag den 29. januar 2015 kl. 19:00 er der igen foredrag ved Ingolf Zeuch, han
vil fortælle om ”En anderledes arbejdsplads om bord på nogle af verdens største
containerskibe”.
Torsdag den 5. februar kl. 18:00. Pudseaften i Marinestuen. Påklædning: Fri.
Lørdag den 14. februar kl. 16:00. Ordinær generalforsamling i Marinestuen.
Efter generalforsamlingen er der spisning. Tilmelding til spisning (torsk/kød).
Påklædning: Helst uniform. Kun for medlemmer.
Torsdag den 26. februar 2015 kl. 19:00. Foredrag om ”Danmark som slavenation”
ved Gunnar Steenberg.
Torsdag den 12. marts kl. 18:00. Foreningsmiddag. Musik v/ Villy. Middag for
medlemmer med koner eller ledsager. Påklædning: Helst uniform.
Torsdag den 26. marts 2015 kl. 19:00 afholdes foredrag nummer 100. Denne gang
om de store sejlskibe. Søren S. Nielsen har blandt andet sejlet med Skoleskibet
Danmark og Sedov. Hvordan er det at runde Kap Horn i et sejlskib?
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Runde fødselsdage
i Januar Kvartal:
20. januar

Henrik Buchwald		60 år

24. januar

Henning Wiik		75 år

1. februar

Sven-Erik Ryborg		65 år

11. februar

Walther Storm		65 år

15. februar

Henning Schou Hansen		60 år

20. februar

Henning Leif Andreasen 		70 år

23. februar

Børge Jørgen Madsen		75 år

24. februar

Magnus Johansen		80 år

24. februar

Niels Højlund		75 år

19. marts

Kurt Rasmussen		70 år

20. marts

John Pedersen		65 år

Foreningen ønsker hjertelig tillykke

Velkommen
Der bydes hjertelig velkommen til nye medlemmer,
som er indmeldt siden seneste bladudgivelse:
Mogens Olsen
Vagn Munkholm Christensen
Henrik Staugaard
Preben Leest
Mads Fredeløkke
Frode Jensen Maate
Ole Larsen
Willi Horstmann
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Støt vore annoncører

Gerritsgade 31, tlf. 62 22 41 41

Aasiaatvej 9 · 5700 Svendborg · Tlf. 6222 1010

•
•
•
•
•
•

Dørtelefon
Adgangskontrol
Videoovervågning
Låsesystemer
Tyverisikring
Dørautomatik

Karl-Johann Nadolny
Rødeledsvej 57 • 5700 Svendborg
Tel. 62 20 28 28 • www.sydlaas.dk
En del af Odense Låseservice

Redaktøren
ønsker bladets
læsere en
glædelig jul
og et velsignet
nytår.

Trappehavevej 8 · DK-5700 Svendborg
tlf. 6221 3788 · Fax 6221 3778 · Mobil 2164 8185
info@svendborg-motor.dk
www.svendborg-motor.dk

Svendborg Motorværksted ApS
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Ekstraordinær
generalforsamling
den 26. oktober 2014 i Maritimt Center.
På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde velkommen til denne ekstraordinære
generalforsamling i Svendborg Marineforening.
Det er meget glædeligt, at så mange er mødt op. Det vidner om en god interesse
for vores forening og det punkt som er det eneste, der er på dagsordenen i dag.
Vi udgør i dag en repræsentativ del, af medlemsskaren.
Dagsordenen i dag består kun af 3 punkter ud over valg af dirigent.
Generalforsamlingen åbnes.
Dagsorden
Pkt. 1 Valg af dirigent: Bestyrelsen foreslår Palle Petersen.
Pkt. 2 	Bestyrelsen orienterer om nuværende lejeforhold for
Marinestuen, samt overvejelser om køb og flytning til egen ejendom.
Pkt. 3 Mandat til bestyrelsen til evt. køb af Færgevej 5.
Pkt. 4 Eventuelt.
Der er nok ingen af alle jer fremmødte, som er i tvivl om, hvorfor vi er samlet her
i dag, men for god ordens skyld vil jeg orientere om baggrunden.
Jeg har fået stillet flere spørgsmål som f.eks.: ”Hvor vil du nu flytte hen?” og ”Jeg
vil bestemt ikke medvirke til flytning fra dette dejlige sted”. Disse bemærkninger
skal selvfølgelig uddybes og have en forklaring vedhæftet.
Da jeg for 8 1/2 år siden overtog formandshvervet efter Kurt Kaysen, overtog
jeg også en veldrevet forening med en sund udvikling. Der var stor interesse for
vor forening, og derfor var en af de opgaver, der trængte sig på, at finde større
lokaler til en ny Marinestue. Det blev fundet, og vi flyttede et par år efter ind i vor
nuværende Marinestue.
Grundlaget for flytningen dengang var, at
1. Den nye stue skulle ligge i havnenære, maritime omgivelser.
2. Den nye stue skulle have en placering, hvor vi kunne blive en del af de
maritime arrangementer i byen, således, at Marineforeningen kunne være en
naturlig del af disse og hermed skabe et sundt grundlag for foreningens virke.
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Vi må konstatere, at resultatet af flytningen for 4 år siden har givet foreningen
et løft, således vi igen står i den situation, at vi må begrænse deltagerantallet
til de forskellige arrangementer, og det kan vi ikke byde vore medlemmer. Nye
medlemmer melder sig ind i forventning om at møde en åben dør og ikke en
lukket dør. Vi er nu 382 medlemmer og har set os nødsaget til at lave en venteliste
for alle, der ikke har aftjent sin værnepligt i søværnet eller har en uddannelse i
Marinehjemmeværnet. Det er jo trods alt dem, der er foreningens naturlige grundlag.
Siden vi flyttede her til Havnepladsen 2b, har vi haft en tilgang på 112 medlemmer. I
samme periode har vi måttet tage afsked med 55 medlemmer, hvilket har resulteret
i en nettotilgang på 57 medlemmer. Det har bl.a. bevirket, at vi de seneste 4 år har
fået tildelt Fremdriftsskruen. Denne hæder har vi alle del i. I har alle medvirket til
at skabe et miljø, som tiltrækker nye medlemmer. Tak for det. Medlemsudviklingen
her i jubilæumsåret har været særdeles positiv bl.a. på grund af, at bestyrelsen
besluttede at tilbyde alle, der har aftjent deres værnepligt i søværnet at kunne blive
medlem uden at betale medlemskontingent det første år. Samtidig har vi haft, meget
positiv presseomtale både i den skrevne presse og i tv-medierne.
Kombinationen heraf har bevirket en medlemstilgang i 2014 på 30 medlemmer
og et frafald på 9, hvilket giver en nettotilgang på 21 medlemmer.

Hvad er det modsatte
af modermælk?
Ja rigtigt! Farvand.
–––––––––––––––––––––---------------Jeg forstår ikke,
at lægerne ikke
opererer i påsken.
Hvorfor hedder det
ellers skærtorsdag?
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VVS Sydfyn ApS
Bregningevej 1 b
Tlf. 62 22 55 26
5700 svendborg
www.vvssydfyn.dk

Medlemmernes interesse for at møde op både om lørdagen og til arrangementerne
gør, at der ind imellem må sættes begrænsning på. Hvis vi kigger lidt på
medlemmernes aldersfordeling, må vi konstatere, at den overvejende del af
medlemmernes alder ligger mellem 60 og 80 år. På grundlag af denne konstatering
kunne man påstå, at så behøver vi ikke at bekymre os om fremtiden, men det vil
være ensbetydende med, at vi allerede er begyndt at afvikle og vil være i strid med
den udvikling, som vi er inde i.
En positiv ting er, at vi har haft en pæn tilgang af yngre medlemmer og kan nu
konstatere, at vi har 40 medlemmer under 50 år. Når og hvis vi får mere plads,
kunne den måske bruges til at lave nogle aktiviteter, som tiltrækker flere yngre
medlemmer. Det er nogle af de tiltag, vi vil arbejde med i fremtiden.
Den store medlemstilgang og de mange aktiviteter gør, at vi har et akut behov for
depotplads. Vi låner depotplads ude i byen, og til tider må vi bruge vor garderobe.
Det bevirker, at vor garderobe indimellem ikke fremstår så pæn, som vi gerne skulle
se den; samtidig trækkes der voldsomt på dem, som køber ind til vor bar og kabys.
Jeg vil ikke gå i detaljer om økonomien i flytningen. Det vil vor kasserer og revisor
give en detaljeret orientering om, men jeg vil dog nævne, at vor årlige husleje
er beregnet til ca. 65.000,- kr. + forbrug. De første år havde vi en aftale med
Svendborg Kommune om, at kommunen skulle give et tilskud på kr. 20.000,- kr.
for, at de kunne låne lokalerne til forskellige officielle arrangementer. For 2 år
siden blev dette tilskud reduceret til kr. 12.000,- kr. og i år ville vi få tilskuddet
yderligere reduceret til kr. 6.000,- hvorefter det, helt ville falde væk.
I forbindelse med kommunevalget og sammensætningen af det nye byråd, fik
vi en aftale på plads om, at tilskuddet på 12.000,- kr. ville vi kunne fastholde
indtil videre. Et nyt byråd vil måske have et andet syn på behovet for tilskud til
Svendborg Marineforening. Vi har spurgt vor borgmester om mulighederne for
at få mere plads her på stedet og i givet fald, hvad den fremtidige husleje så ville
være. Umiddelbart kan det blive svært at finde mere plads, og hvis dette er muligt,
ville det medføre en tilsvarende huslejestigning. Dette vil give nogle udfordringer.
Placeringen af vor nuværende stue kan ikke fås meget bedre, og der blev lagt
meget hjerteblod i flytningen for 4 år siden. Foreningen har stor glæde af en
placering her tæt på kajen. En ting, som jeg måske ikke havde set som det store
problem, er kommunens og Svendborg Havns parkeringspolitik.
Den har overrasket mig og indimellem ærgret mig, når både vi selv og ikke mindst
vore gæster bliver belastet af parkeringsafgifter.
Denne politik er ikke specielt aktivitetsfremmende her på havnen.
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Bestyrelsen har derfor indkaldt til denne ekstraordinære generalforsamling, for
at få medlemmernes mening om flytning til større og bedre egnede lokaler, hvor
vi kan huse medlemmerne til arrangementerne over året. Ud over bestyrelsens
ønske om større lokaler er det også et ønske om at sikre foreningens værdier, som
fondene bidrog med i forbindelse med flytningen til vore nuværende lokaler.
Den lejeaftale, som vi for 5 år siden indgik med Svendborg Kommune, indebar en
22-årig aftale. Herefter kan vi i princippet siges op og stå uden tag over hovedet.
De ca. 3,5 mio. som blev investeret i vor Marinestue afskrives ligeledes over denne
22 årlige periode. Dette betyder, at vi om 22 år kun har inventaret i Marinestuen,
og skal vi ud og finde nye lokaler efter denne periode, skal vi også finde midler til
flytningen. Hvis vi fraflytter vore nuværende lokaler inden for det næste år, kan
vi få ca. 2,5 mio. med os til at investere i vort eget hus. Her kan vi samtidig få løst
parkeringsproblematikken.
Formand Erik Bodal takkede for ordet.
Der var mødt 133 stemmeberettigede op til generalforsamlingen, og 122 gav
bestyrelsen et klart mandat til at fortsætte sonderingen om at finde nye lokaler.
Kun 11 var imod og 1 stemme var ugyldig.
Der var blandt de fremmødte, der gik på talerstolen, ingen modstandere af
projektet, men et par medlemmer, som fremhævede det fornuftige i at fremtidssikre
foreningen.

Redaktøren spørger:
Hvorfor ikke købe Noas Ark, da man så kan sikre
Marineforeningen mod den globale opvarmning
og en havstigning på 8 – 12 meter?

Kortspillerne meddeler:

Kurt Kaysen meddeler, at kortspillerne fortsætter det hyggelige samvær i marinestuen om
onsdagen fra kl. 15 til 17. Vi spiller L’hombre, og eventuelt interesserede er velkomne til at
møde op, hvad enten de kan spillet i forvejen eller ønsker at lære det.
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”VILD MED LANCIER.”

Ved Marineforeningens 100 års Jubilæum på Handelsskolen den 8. marts i år blev det besluttet, at der skulle danses Lancier. 32 forventningsfulde, men også lidt nervøse, medlemmer
havde sagt ja til at gå i hård træning med et halvt års forberedelse med kyndig vejledning af
Hanne Mikkelsen. Hanne havde erfaringen samt ikke mindst kendskab og myndighed til at
vejlede samtlige deltagere. Desværre gik Hanne bort, inden vi fik afsluttet vores forløb. Æret
være Hannes minde. Skulle og kunne man fortsætte. Vi mente ja i Hannes ånd, og efter kort
betænkningstid sagde danseinstruktør Nina Dinesen og Hannes søn Henrik ja til at hjælpe
os videre mod målet. Ved 22 tiden til Jubilæumsfesten var tålmodigheden slut. Nydeligt
påklædte damer og herrer gik på dansegulvet. 320 gæster kunne nyde en fejende flot Lancier.
Gæsterne kvitterede med stående klapsalver, og det hele var næsten slut, før det begyndte.
Succesen var hjemme, og de stolte dansere proklamerede, at vi fortsætter bare til efteråret.
Som sagt så gjort. Vi er nu ikke mindre end 5 kvadriller (40 medlemmer) i gang igen i
Simac’s kantine på Gråesvej. Vi forventer således, efter et halvt års intens træning med Nina
og Henrik som ”indpiskere”, at vor kære Dronning og Prinsen inviterer os til bal på slottet.

Skyttelavet meddeler:

Jonna og Finn Ellyt.

Distriktsskydningen søndag den 2. november 2014 i Faaborg!
En solrig søndag kørte vi seks skytter fra Svendborg til Faaborg for at deltage i
Distriktsskydningen. Det blev en fornøjelse, idet Faaborg Skytter havde fået installeret automatisk markering, så der var ingen mulighed for fejlbedømmelse af skiverne, og resultaterne
kunne man følge med i uden for banerne. Der var denne gang mødt 28 skytter fra de fynske
Skyttelav. Nyborg var igen for skrappe og vandt med 972 point. Nummer 2 blev Kerteminde
med 946 point, og Faaborg kom på 3. pladsen med 903 point. Svendborg blev nummer 4
med 902 point. Odense mødte desværre ikke med skytter denne gang. Holdet fra Svendborg
bestod af: Frede Kristiansen, Erik Thomsen, Niels Rasmussen, Niels Markussen, Steen
Molnit og Erik Lindhardtsen.
Vi kunne så trøste os med, at Steen Molnit igen var bedste holdskytte fra Svendborg med 185
point. Bedste holdskytte fra Nyborg, Ib Nedergaard, opnåede 196 point. Fra Kerteminde,
Preben Ernst, 195 point og Rasmus Birkholm, Faaborg, 184 point. Efter spisningen var der
uddeling af præmier, der fandt sted i Marinestuen på havnen til henholdsvis det vindende
hold, Nyborg, og til de fire holdskytter. Præmierne bestod af en god flaske vin.
Trøstpræmien gik til Peter Zeulner, der var næst dårligste skytte med 167 point
Frokosten bestod af 2 slags sild og smørrebrød samt 1 øl/vand, og vi sluttede af med kaffe
og hjemmebagt drømmekage.
Så igen var det en hyggelig søndag.
Næste Distriktsskydning finder sted, søndag den 1. marts 2015 i Svendborg/ Tåsingehallen,
med afsluttende frokost i Marinestuen.
Erik Lindhardtsen.

Travaljeroningen:

Travaljeroningen fortsætter hver tirsdag fra kl. 15.00 til senest 16.30.
15

mfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og
riser baseret på fast rente, inkl. moms, servicesamt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring,
erafgift (driftsomkostninger).
0.000,-. Samlet pris for 36 måneder: kr. 105.114,-.
,- eller som 2-personers Van fra kr. 97.100,kskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved
30,3 km/l. CO2 udslip 87-139 g/km. (direktiv
Bilerne er vist med ekstraudstyr.

CarepoInt

Volkswagen Svendborg

Englandsvej 1
tlf. 62 22 15 05

Forhandlerfelt

Polo til omgående levering.
Ønsker du at komme hurtig ud at køre i en Polo, har Volkswagen gode
nyheder. Vi har fx et stort parti af den populære Polo 1,4 l 85 hk Comfortline
med 5 døre, som kan leveres omgående fra kr. 194.300,- (så længe lager
haves)!
Du kan også privatlease denne Polo fra kr. 2.349,- om måneden*, så
behøver du ikke bekymre dig om gensalg og uforudsete udgifter.
Kig ind hos os og hør mere om fordelene ved privatleasing eller klik ind
på: volkswagen.dk/privatleasing

Fyns Energiteknik A/S - Bygmestervej 5, DK-5750 Ringe

Tlf. 70 20 36 97 . Fax.: 70 20 36 98 . www.fyns-energiteknik.dk

Alle fortjener en Volkswagen.
* Polo 1,4 l 85 hk Comfortline 5 dørs inkl. 45.000 km samt service- og
reparationsaftale. Priser baseret på fast rente, inkl. moms, serviceog reparationsaftale samt lånebil ved service. Eksklusiv dæk, forsikring,
brændstof og grøn ejerafgift (driftsomkostninger).
Engangsydelse: kr. 20.000,-. Samlet pris for 36 måneder: kr. 105.114,-.
Polo fås fra kr. 151.597,- eller som 2-personers Van fra kr. 97.100,ekskl. moms. Priser ekskl. levering kr. 3.680,-. Brændstofforbrug ved
blandet kørsel 16,9 - 30,3 km/l. CO2 udslip 87-139 g/km. (direktiv
80/1268/EØF).
Bilerne er vist med ekstraudstyr.

Rantzausminde
Forhandlerfelt

Rantzausmindevej 112, 5700 Svendborg

Tlf. 62 20 99 78 ·

Madsen

A/S

Tonny

Åben alle dage mellem 8 og 20

Bådtransport
Kranopgaver
Vognmandskørsel

62 22 14 14

www.tonny-madsen.dk
e-mail: kontoret@tonny-madsen.dk

FritransApS
Transport

Krebsen 17,
5700 Svendborg

Tlf. 62 21 51 70

