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Læs inde i bladet:

ÅRETS GANG I SØRUP HAVN
INVITATION TIL GENERALFORSAMLING
KOM TIL FOREDRAGSAFTEN OG HØR OM
ELMOTORER OG NYE BATTERITYPER
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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

BÅDELAVET ER PARAT TIL
AT TAGE FAT PÅ DE NÆSTE
25 ÅR

Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Sidste år var på mange måder
et skelsættende år, idet vi kunne fejre vort 25 års jubilæum,
som forening.

Formand Anders Fisker
Næstformand Ole Olesen
Kasserer Henrik Axholt
Sekretær Erik Finn Jensen
Suppleant Kim Brogaard Jensen
Suppleant Brian Rode

29700050
48485460
48483210
48482843

Hjemmeside:
www.soeruphavn.dk

Havnefoged
Britta Christensen
26163480
email: soeruphavn@gmail.com

Træffetid i sæsonen:
15/4 – 1/11
Onsdag 15.30 – 17.30
Søndag 10.00 – 12.00

Næste blad udkommer i maj 2015

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen
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Det er naturligt ved et jubilæum
at se tilbage på, hvad foreningen har opnået siden sin start.
Formålet med bådelavet er jo
primært at varetage medlemmernes interesse i forbindelse
med havnen og medvirke til at
sikre miljøet i havnen og søen.
Én af de store ting vi har opnået
er, at vi sidst i 90’erne blev statens administrator af havnen,
hvorfor vi kunne ansætte egen
havnefoged og nogenlunde selv
administrere dele af den havneleje, som vi nu selv kunne opkræve.
Andre ting er de 2 store renoveringer af havnen. Vi måtte
kæmpe med ejeren – staten –
om at bevare havnen med moler bygget af lærketræ. Jeg tror
de fleste fryder sig, hver gang
de kommer på havnen. Det er
blevet godt og flot! Og uden
pral kan vi alle være stolte, for
rigtigt mange medlemmer har
medvirket aktivt gennem alle
årene.
Anders Fisker, formand.

ARRANGEMENTSKALENDER
FOR ÅRET 2015
Marts
Generalforsamling
Torsdag den 26. marts kl.
19.30
Sted: Hyttefadet, Sørup havn

Derudover vil der blive fortalt
om forskellige nye motortyper.
Foredraget er gratis for medlemmer og pårørende – og der
bydes på forfriskninger.
Foredragsholder er Clifford
Heman, Heman Teknik i Allerød.

Se særskilt indkaldelse om generalforsamlingen her i bladet.
Mød op og se samtidig en interessant diasserie, der viser aktiviteter i Bådelavet gennem de
første 25 år. Foreningen byder
på en forfriskning til alle fremmødte.

Clifford Heman

Maj
April
Foredragsaften
Torsdag den 9. april
kl. 19.30
Sted: Hyttefadet Sørup Havn
Mød op til en spændende aften,
hvor vi får mulighed for at blive
opdateret på det nyeste inden
for batteri- og motorteknologi til
både.

Havnedag
Lørdag den 30. maj kl.10.00
Sted: Sørup Havn
Arbejdsdag på havnen, hvor
der ryddes op, repareres, m.v.
Bådelavet byder på grillpølser
til frokost og behørig drikkelse
undervejs.

Vi har fået en ekspert på området til at komme og fortælle om
lithium batterier, der kun vejer
1,5 kg, og som yder det samme
som de store 12 volts batterier,
de fleste af os sejler rundt med.
Foto :Lizzie Sørup Pedersen
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August

September

Sejlerskovtur
Søndag 9. august kl. 12.00
Sted: Start fra Sørup Havn

Studietur
Søndag den 20. september
kl. 9.00
Sted. Start fra Sørup Havn

Den årlige, hyggelige sejlerskovtur til Dr. Bøge starter som
sædvanlig med en velkomstdrink i Sørup Havn. Alle medbringer egen madkurv og drikkevarer m.v. og bådelavet står
for arrangement af bl.a. den
årlige støvlekastkonkurrence og
tovtrækning m.v. Det er virkelig
en sjov og hyggelig eftermiddag, hvor vi får snakket og grinet sammen – og det foregår
på en af de smukkeste steder i
Gribskov med udsigt over søen.
Deltagere, f.eks. passive medlemmer, der ikke selv har mulighed for at sejle, kan henvende sig til formanden. Inden afgang bliver det så koordineret,
hvem, der kan have gæster
med.

Foto: Lizzie Sørup Pedersen
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På den årlige studietur har vi
været flere steder på Sjælland
og København, på Fyn og Sydhavsøerne samt flere gange til
Sverige.

Foto: Lizzie Sørup Pedersen

Udflugten er i skrivende stund
endnu ikke endelig fastlagt,
men vi kan love, at den også i
år bliver interessant og hyggelig
med en god frokost undervejs.
Noter datoen og læs mere i
næste Bølgebryder om programmet.

December
Julebanko
Torsdag den 3. december
kl. 19.00
Sted: Fredensborg Bibliotek.
Det hyggelige julemøde med
mulighed for at vinde juleanden
og den store gavekurv samt
mange andre gode sager.

Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af 2 suppleanter til
bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Ad 4 Forslag fra bestyrelsen:

Julebanko er et tilløbsstykke

INDKALDELSE TIL
GENERALFORSSAMLING I
SØRUP HAVNS BÅDELAV
Generalforsamling
Torsdag den 26. marts
kl. 19.30
Sted: Hyttefadet, Sørup Havn.
I henhold til vore vedtægter har
vi hermed fornøjelsen at indkalde til den årlige, ordinære generalforsamling, der som sædvanlig afholdes i vort klubhus på
havnen.
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Bestyrelsen foreslår at antallet af
bestyrelsesmedlemmer øges fra
nuværende 4 medlemmer til 5
medlemmer. Desuden foreslås
valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne reduceret fra nuværende 4 år til 3 år. Antallet af suppleanter til bestyrelsen foreslås reduceres fra 2 til kun 1.
Det betyder, at vedtægterne ændres til følgende:
§6 nr. 8 ændres til: Valg af 1 suppleant til bestyrelsen
§7 1. afsnit ændres til: Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der
vælges for 3 år ad gangen. Hvert
år afgår to bestyrelsesmedlemmer
bortset fra årstal, som 3 går op i,
hvor der kun afgår 1 medlem. Alle
stemmeberettigede medlemmer er
valgbare til bestyrelsen.

Ad 6 Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Forslag fra medlemmerne skal
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før den
ordinære generalforsamling for
at kunne blive behandlet.

formationer. Derfor var det også
interessant, i forbindelse med at
vi skulle finde noget om det nye
fiskeudstyr, at vi fandt denne
nyhed: et undervandskamera
med indbygget lys, som man
kan nedsænke fra sin båd og
så på en farveskærm følge med
under vandoverfladen. Prisen
er ca. kr. 1.800.

Vi ser frem til at se så mange
medlemmer som muligt, og
byder på en forfriskning.
På bestyrelsens vegne
Anders Fisker, formand
TEKNISKE NYHEDER
FUNDET PÅ INTERNETTET
For nylig har man kunnet læse
om en dansk opfindelse, hvor
man sætter et lille undervandskamera lige før en wobler eller
et blink, så man kan følge med
i, om fiskene er i nærheden og
måske tæt på at bide på. Og
det er jo ganske forunderligt, at
kunne følge med i, hvad der
foregår under søoverfladen.
Produktet er vist ikke helt færdigudviklet, men det giver nogle
interessante muligheder for
lystfiskerne.
Vi er jo alle sammen nysgerrige
omkring, hvad der findes under
vandet af fisk, planter og bund6

Undervandskamera med farveskærm i god
opløsning, infrarød og 20m ledning.
PRODUKTSPECIFIKATION :
1 ) Bruges til fiskeri, dykning, svømning og
andre udendørs sportsgrene
2) 4 IR / LED lys design, som giver en bredere
undervands synsfelt ( 5-7M )
3 ) 20M kamera kabel længde på Max
4 ) Anti- Fog , ved hjælp af en særlig teknologi,
den undervandskamera med Anti- Fog funktion
5 ) Let bæretaske pakket
features :
1 ) ) Screen dimensioner : 3.5inch
2 ) Farve : PAL / NTSC
3 ) Strøm : DC12V inde + og udenfor 4 ) receving kanal : AV / CAMERA
5 ) comsumption : 2W
6) Display Mode : 4: 3
7) Synlig Vinkel: 1Vp -p 75 grader
8) Opløsning: 320 (W) xRGBx240 ( H) =
76800 pixels
9) Opbevaringstemperatur: -20 ° C-65 ° C
10) Arbejde Temperatur: -10 ° C- 50 ° C
11) 2 -ways strømforsyning :
A) 5V Switch AC / DC strømadapter

En anden nyhed er denne
geniale ”bundskraber” med
sugemulighed

Vi skal være så miljørigtige som
muligt. Med denne bundskraber
med sugemulighed er vi rigtigt
godt på vej, når bådene skal
forårsklargøres. Håndtaget er
hult og beregnet til tilslutning af
støvsuger. Skraberen går helt i
bund og fjerner også bådens
primer, helt ind til gelcoatlaget.
Støvsugertilslutningen virker
perfekt, der er stort set intet
støv og spild på jorden. Beregn
2-3 skraberblade ved f.eks. en
27’ båd.
Bådlavet vil sørge for at anskaffe en sådan skraber, som vi så
vil opfordre medlemmerne til at
benytte sammen med vore
støvsugere, der står i materielrummet. På den måde slipper vi
for forurenende kunstmaterialer
på pladsen, hvor bådene gøres
forårsklare.
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NYT FRA HAVNEFOGDEN
Snart nærmer en ny sæson sig,
og jeg glæder mig til at vi mødes igen.
Jeg vil forsøge at få udleveret
en vimpel med logo til sejlbådene, som de kan sætte i masterne inden sæsonstart.
Selvom vejret har været mildt i
år, er det altid en god ide at
kigge til sin båd i løbet af vintersæsonen, og blandt andet se
efter om batterierne er fuldt
opladede.
Britta

BRUGTE BÅDE
KØBES
Glasfiberbåde op til 7m. Kanoer. Kajakker. Påhængsmotorer
og Bådtrailere købes kontant.
Type, størrelse og stand underordnet.

Tlf. 40 87 81 38
Ring og få et bud
Træffes alle dage kl. 8-20
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