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Kære Bådejer        Den 25/11-14 
 
 
 
 
 
Rustnedfald 2014. 
 
Vi er nu kommet et afgørende skridt videre, idet skaderne er besigtiget, anerkendt og takseret, og 
det næste der nu skal ske er, at bådene skal afrenses og efterfølgende overfladebehandles.  
 
Besigtigelsen er foretaget af Yacht-Entreprise i Århus under overværelse af undertegnede, og ef-
terfølgende har de udarbejdet en rapport, hvor skaderne er beskrevet for hver enkelt båd (se ved-
hæftede liste).  
 
Der er i alt besigtiget 66 både, og der er konstateret skader i form af rust- og ruststøvpletter mv på 
64 af disse.  
 
Det har været afgørende for aftalegrundlaget i denne sag, at alle parter har kunnet acceptere den 
valgte skønsmand, og at firmaet, der efterfølgende skal stå for den praktiske afrensning og efter-
behandling, har kunnet fremvise referencer, som dokumenterer erfaring mv med denne type opga-
ver.   
 
På baggrund af kravet om såvel håndværksmæssig korrekt udførelse og erfaring samt forudsæt-
ningen om, at der på alle måder skulle være tale om uvildighed, er valget faldet på RENSKIB 
(www.renskib.dk) til udførelse af opgaven. 
 
Renskib vil få udleveret kontaktoplysninger til de berørte bådejere, og vil selv aftale det praktiske 
omkring arbejdets udførelse med den enkelte ejer – hvor står båden osv. 
 
Det er imidlertid vigtigt at pointere, at arbejdets omfang er fastlagt i vedlagte notat, og man 
vil ikke ved drøftelse med Renskib eller andre kunne udvide omfanget til andet end det be-
skrevne. Ved at acceptere, at Renskib kan sættes i gang med at udføre arbejdet fraskriver 
man sig altså samtidig muligheden for at gøre yderligere krav gældende.  
 
Hvis man ikke kan acceptere dette vilkår eller ikke ønsker, at Renskib udfører arbejdet træder man 
ud af den fælles ordning, og man må således selv kontakte eget forsikringsselskab og få foretaget 
det videre fornødne i så henseende. 
 
Vælger du at tage imod tilbuddet skal du sørge for, at der er adgang til båden, hvis den står i en 
hal eller bag lås, og hvis den står udenfor skal du selv sørge for, at fjerne evt presenning (den vil 
normalt blot kunne rulles sammen på midten af båden, så de kan flytte den frem og tilbage under 
udførelsen af arbejdet). 
 
Når arbejdet er udført vil du få besked herom, ligesom Renskib vil gennemgå arbejdet og resultatet 
med dig.  
 
Renskib vil afslutte afrensningen med en overfladebehandling af alle flader, der er afrenset eller 
har været i kontakt med kemiske midler, hvilket i langt de fleste tilfælde vil indbefatte, at fribordet 
også overfladebehandles/poleres. Aluminiumsdele vi inden behandling blive afdækket  
 
Renskib bruger egne specialprodukter, men oplyser, at den enkelte bådejer sagtens kan fortsætte 
med de produkter, som man plejer at bruge såsom Dulon, Hempel, International osv.  
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Arbejdet vil pga den forestående vinter blive bragt til udførelse allerede fra den kommende 
uge, og såfremt du ønsker at benytte dig af tilbuddet skal du give besked herom pr mail til 
bhyas@mail.dk så hurtigt som muligt og inden 8 dage fra d.d. 
 
Såfremt du ikke ønsker at benytte dig af tilbuddet vil vi også gerne have besked.    
 
 
Renskib vil i første omgang koncentrere sig om de både, der står udendørs, da de er afhængige af 
vejret, og ved dårligt vejr har man så muligheden for at trække indendørs. 
 
Arbejdet vil blive søgt gennemført i en fortløbende proces, og det forventes, at alle både vil være 
behandlet inden udgangen af marts måned 2015. 
 
Den aftale vi har kunnet indgå omkring rensning af de berørte både indebærer desværre ikke, at vi 
kan lave individuelle aftaler med den enkelte bådejer med mindre der foreligger konkrete omstæn-
digheder så som salg eller lignende. 
 
Der er således ikke mulighed for at få udbetalt nogen forsikringssum, således at man selv kan gå i 
gang med  afrensningen. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 
 

Bjarne Hansen 
bhyas@mail.dk 

 
 
 


