
 

Den 5. november 2015 
 

 

 

Info-møde:  

Fremtiden for ”Danmarks Museum for Lystsejlads” (DMfL) 

 
Danmarks Museum for Lystsejlads inviterer hermed fynske sejl- og 
motorbådsklubber til informationsaften om museets fremtid: 
 

Tirsdag den 17. november 2015, kl. 19.00 

Svendborg Amatør Sejlklub 

Klubhuset på den runde lystbådehavn 

Færgevej 19, 5700 Svendborg 

 

hvor vi gerne vil informere klubberne om museets fremtid, og i særdeleshed den 
forestående flytning fra Valdemar Slot til en af de gamle værftshaller fra Frederiksøen. 
 

Send venligst senest den 16/11 en tilmelding til dan.ibsen@hotmail.com med 

angivelse af klub, navn, mail og telefon, således at vi kan planlægge mødets 

form. 

 
Museet har en vision om at udvikle og modernisere vores udstillingsaktivitet 
yderligere, og dette kan ske, dels via en placering centralt i Svendborg, dels ved at få 
udvidet museets udstillingsareal til cirka det dobbelte. 
 

 
 
 
 



 

 
Denne mulighed er nu opstået ved, at Svendborg Kommune har besluttet at indgå 
lejekontrakt med museet om en 1573 m2 tidligere værftshal på Frederiksøen, tæt på 
bymidten og lystbådehavnen.  
 
Museet overtager hallen til januar 2016, og indretning samt flytning er planlagt til 
perioden fra februar til ultimo april, med planlagt åbning af den nye museumshal den 
1. maj 2016. 
 
Danmarks Museum for Lystsejlads blev indviet den 2. juni 1996 på Valdemars Slot 
under behørig opmærksomhed med Regentparret HM Dronningen og HKH 
Prinsegemalen som æresgæster. HKH Prinsegemalen er museets protektor.  
 
Museet har i sine første 20 leveår høstet stor anerkendelse for dets arbejde, hvor 
museet har udviklet sig til i dag at være Danmarks landsdækkende museum for 
lystsejladsens og sejlsportens historie, og Nordens største lystfartøjsmuseum. 
 
Vi glæder os til at i 2016 at tage fat på det næste kapitel i lystfartøjets historie, og vi 
håber at se mange bestyrelsesmedlemmer fra fynske klubber til denne aften, således 
at vi kan fortælle om fremtidsplanerne og ikke mindst få en dialog med jer om, 
hvordan vi i fællesskab kan sikre lystsejladsen og sejlsporten som en vigtig det af den 
danske kulturarv gennem Danmarks Museum for Lystsejlads. 
 
Både Fonden og Støtteforeningens bestyrelser vil være til stede ved 
informationsmødet, og vi glæder os til at se jer. 
 
Bedste sejlerhilsner 
På vegne af 
Fonden Danmarks Museum for Lystsejlads 

Foreningen Danmarks Museum for Lystsejlads 

 

Dan Ibsen 
Telefon: 4046 8826 
Mail:      dan.ibsen@hotmail.com  


