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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

BESTYRELSEN FORSØGER
AT SIKRE HAVNENS FREMTID

Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Sidste år kunne bådlavet fejre
25 års jubilæum og samme år
kunne vi indvie en større renovering af havneanlægget, så
havnen herefter forventes at
holde de næste 30-40 år. Vi
mangler en lille bid af modernisering i inderhavnen og midtermolen, men det er på vej.

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

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 februar 2016

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen

Medlemmerne og bestyrelsen
har lagt et stort frivilligt arbejde i
at nå så langt, og at få havnen
til at se ud som den gør med
lærkepæle og græsmoler.
Derfor har bestyrelsen i disse
dage over for Naturstyrelsen,
som ejer havnen, bedt om en
ny samarbejdsaftale, der løber
20 år, så vi alle kan få glæde af
det arbejde vi har lagt – uden at
vi bliver pålagt uønskede elementer udefra, eller at vi lige
pludselig bliver opsagt. Hvem
ved, nogen kunne måske ønske
sig f.eks. at omdanne havnen til
et vandland med boder og
vandrutschebaner og turistbusparkering?
Det er vort mål med den nye
kontrakt, at dette ikke kan ske.
Anders Fisker, Formand
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR RESTEN AF 2015

BÅDELAVET HAR MODTAGET ET LEGAT

December

Fra Solar Fonden Af 1978 har
bådlavet modtaget et flot tilskud
til oprensning af vores havn.

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

Foto: Lizzie Sørup Pedersen

År for år har vi rekorddeltagelse
til dette arrangement, hvor vi
også når at synge julesange og
drikke kaffe, spise julekager og
guf. Den hyggeligste start på julemåneden man kan ønske sig.
Arrangementet er forbeholdt
medlemmer og deres pårørende. Man møder bare op med
godt humør – og så håber vi på
at have plads til alle.
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Som bekendt er der et udløb i
havnens ydre bassin, og det
medfører, at havnen med tiden
sander så meget til, at bådene
faktisk går på grund på nogle af
pladserne.
Det er ikke helt billigt at få gravet op, så derfor har vi søgt om
fondsmidler. Solarfondens tilskud betyder, at vi forventer at
kunne få renset op inden næste
sæsonstart i 2016.
Bådlavets bestyrelse er fonden
meget taknemmelig over fondens velvillige indstilling til vores hyggelige havn, idet denne
fond også gav et tilskud til den
store renovering af ydermolen.

JULEGAVE-IDÉER TIL BÅDEJEREN DER HAR ALT
1. Droner
Hvem kan leve uden sin egen
drone. Nogen bruger den til fiskeri, ja, de har snøre med
madding på, og så sænker de
den ned mod vandoverfladen,
hvor der er fisk. Havgående
både bruger den før et havneindløb til at se, hvor der er
plads i havnen. Mulighederne
er utroligt store og spændende.
Men der er særlige regler for,
hvordan man bruger dem –
f.eks. må man ikke fotografere
naboens have m.v. Droner fås i
alle prisklasser.

2.
Ny type gummibåd med indbygget elmotor – den er ret lækker.
Er den dyr? Ja.

3.
Kasketter – så er der ingen
tvivl!
Captain og Captains husband?
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4.
Undervandskamera
Hvem kunne ikke ønske sig et
undervandskamera, så du kan
følge med i real-time, hvad der
sker, når du sejler ? Man tager
bare sådan en kuffert med
ombord og sænker kamerafisken” ned, og så har du en
levende underholdning på
skærmen med alt, hvad der
sker under vandoverfladen.
Prisen er under kr. 2.300.

5.
Studietur til Nice for at studere
farver på joller.

Foto: Anders Fisker
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6. Elmotor med masser af
automatik, autopilot m.v.

Med denne MinnKota motor
kan du styre båden med foden
eller med en fjernstyring. Den
kan programmeres, så den selv
sejler til et bestemt sted, og
den kan automatisk hæve og
sænke motoren afhængig af
vandstanden, ligesom der i
skruehovedet er indbygget sensor, som kan tilknyttes gps og
fishfinder.
En ny fjernkontrol er revolutionerende baseret på GPS teknologi. Den kan lagre de ture du
har sejlet og blive liggende på
samme sted uanset vejr og
vind. Avanceret autopilot styrer
hastighed og retning trådløst og
kompenserer for vind, strøm og
afdrift

7. Sikker lås

Det kan være fornuftigt at sikre
sin motor eller hele båden med
kæder og hængelåse. Til brug
for både findes kæder, der er
pakket ind i kraftige poser, så
de ikke ridser, og kæder, monteringsbeslag og hængelåse er
af meget kraftig kvalitet.

----------------------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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VELLYKKET STUDIETUR TIL
MALMØHUS I SVERIGE
Sidst i september gennemførte
bådlavet endnu en studietur for
ca. 30 medlemmer. Målet var
denne gang det historiske museum Malmøhus og Teknikkens- og Sjøfartens Hus beliggende lige ved siden af hinanden.

Foto: Poul Christensen

Begge museer er meget spændende og faktisk kunne flere af
de teknisk interesserede sagtens have brugt mere tid på at
se på skibe og flyvere og gamle
biler.
Undervejs i bussen på vej til
museerne kunne formanden,
der som sædvanlig var guide,
oplyse, at han stort set ikke
havde sovet om natten, idet
han aftenen før turen havde
fundet ud af, at den økologiske
café, hvor vi sammen skulle
spise frokost, viste sig at være

en alkoholfri restaurant.
Der blev serveret mange lækre
økologiske saftevand til frokosten

Men det var ikke så godt, når
nu vi plejer at få en lille dram og
en øl til frokosten. Tror nok han
blev tilgivet af de rejsende.
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NYT FRA HAVNEFOGEDEN
Så er sæsonen 2015 slut og
næsten alle både er oppe. Alle
både skal være oppe af bassinet inden 1. december, medmindre man har særlig tilladelse, så man undgår at båden
bliver en del af en ishockeykamp.
Oplagspladsen ved stejlepladsen vil igen i år blive ryddet for
ubrugte brædder, stativer m.m,
der ikke er mærket med navn
og bådpladsnummer, og affaldet køres på lossepladsen i
starten af december.
Glæder mig til at se jer til næste
år, men måske ses vi til banko.
Håber på en bedre vinter som
f.eks. i 2006
Britta
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