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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

DET ER MENNESKELIGT AT
FEJLE… MEN IKKE ALTID
LIGE ACCEPTABELT

Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Som bekendt er det formanden,
der arrangerer den årlige studietur.

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

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 august 2016

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen
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Sidste år gik turen til Malmø,
hvor vi både så et slot og et teknisk museum med en særlig
maritim afdeling. Alt sammen
meget interessant og vellykket.
MEN da vi kom til frokosten,
havde formanden arrangeret
det så spændende, at det foregik på en økologisk restaurant i
tilknytning til museerne..og det
var en alkoholfri restaurant!!!!
Formanden fandt først ud af
den fatale fejl aftenen før studieturen og sov næsten ikke om
natten over at skulle fortælle en
hel busfuld af sejlere fra Esrum
Sø, at de ikke kunne få en pilsner eller et glas vin til deres frokost! Pyha, men alle overlevede.
På studieturen i år til Kerteminde er der derfor indlagt
ølsmagning i forbindelse med
frokosten, med øl fra Kerteminde Bryghus – der serverer
noget af det bedste øl, man kan
få herhjemme. Så glæd jer til
årets studietur. Se program her
i bladet. Anders Fisker, formand

ARRANGEMENTSKALENDER
FOR ÅRET 2016

hvor alle medbringer egen madkurv m.m.

Maj
Arbejdsdag på Havnen
Lørdag den 28. maj
kl. 10.00.
Arbejdsdag på havnen, hvor
der ryddes op, repareres, males
m.v.
Foto: Anders Fisker

I år skal vi bl.a. have sat et par
meter plankeværk op og omlagt
nogle fliser under borde/bænke.
Vi slutter som sædvanlig med
grillpølser og noget at drikke.

Medlemmer, som ikke selv har
mulighed for at sejle kan henvende sig til formanden for at få
sejllejlighed.
September
Studietur til Kerteminde
Søndag den 18. september
Afgang fra Sørup Havn
kl. 8.00

Foto: Britta

August
Sejlerskovtur
Søndag den 14. august fra
Sørup Havn kl. 12
Den årlige, hyggelige sejlerskovtur til Dr. Bøge i Gribskov,
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BEMÆRK TIDSPUNKTET DET ER 1 TIME TIDLIGERE
END NORMALT!
Den årlige studietur går denne
gang til Fyn, nærmere betegnet
Kerteminde, hvor vi skal oplevede det ualmindelige dejlige
Johannes Larsen Museum
og Ladby Skibet med frokost på
Tornøes Hotel, der også ejer
Kerteminde Bryghus. Pris kr.
295 for bus, entreer og frokost

og eftermiddagskaffe og forfriskninger undervejs.
Man betaler selv for drikkevarer.
Tilmelding er først til mølle princippet, da der er begrænsede
pladser.
Tilmelding til havnefogeden på
mail: soeruphavn@gmail.com

Maleri af Johannes Larsen

December
Julebanko
Torsdag den 8. december
kl 19.
Sted: Fredensborg Bibliotek,
Jernbanegade, Fredensborg
Det hyggelige julemøde for
medlemmer med familie, hvor
der er mulighed for at vinde juleanden og mange andre gode
sager.
Også dejligt at mødes og glæde
sig til næste sejlsæson midt i
vinteren.
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FORMANDENS BERETNING
PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 31. MARTS 2016 i
FORKORTET UDGAVE
Det har endnu engang været et
meget travlt, spændende og godt
år for Sørup Havns Bådelav!
Bestyrelsens arbejde er som bekendt at lægge de overordnede linjer, der kan have betydning for
havnen nu og i fremtiden. Vi arbejder ud fra, at lavets medlemmer og
andre brugere af havnen får den
bedst mulige oplevelse, hver gang
de benytter havnen. Derudover
sørger vi for den daglige drift –
godt hjulpet af havnefogeden.
Foruden mange praktiske ting som
vedligeholdelse af bygninger og
arealer, affaldstømning og medlemsarrangementer, skal også
medlemsbladet Bølgebryderen
skrives og sættes op – ja og udprintes og pakkes i kuverter og til
sidst sendes. Rigtigt mange har nu
tilmeldt sig den elektroniske udgave af bladet. I den anledning vil
vi godt komme med et lille opråb til
jer kære medlemmer. Husk at
meddele, hvis I skifter emailadresse eller andre adresseændringer.
Året 2015 som et sejler-år var præget af ualmindeligt dårligt vejr med
masser af regn og blæst. Personligt tror jeg ikke, at jeg nogensinde
har været ude så få gange, som i
2015.

Bestyrelsen har gennem året afholdt 10 bestyrelsesmøder samt
møder med Naturstyrelsen flere
gange. Møder varer ofte 3-4 timer
pr. gang og ud over de på dagsordenen faste punkter, er der løbende dialog om alt, hvad der rører sig i og omkring havnen. Formanden er medlem af det såkaldte
Søbrugerråd for Esrum Sø, hvor
en lang række interessenter i og
omkring Esrum Sø deltager. Her er
Naturfredningsfolk, ornitologforeninger, kano-og kajakklubber,
bådfarten, sejlklubber, lodsejere, fiskeklubber og en række andre.
Der diskuteres omkring miljøforholdene i søen, og de forskellige brugeres aktiviteter – blandt andet.
Bådlavet har p.t. 120 aktive medlemmer og 119 passive medlemmer. Især de passives antal er steget. At det er attraktivt at have
bådplads i Sørup Havn viser følgende: der er p.t. 37 på venteliste!

foredrag af Clifford Heman, der levende fortalte
om udviklingen inden for
batteri og elmotor-typer.


I april indkaldte vi til ekstraordinær generalforsamling i forbindelse med bestyrelsens forslag om at
udvide bestyrelsen fra 4 til
5 personer. Forslaget blev
vedtaget.



Sidst i maj afholdt vi den
årlige havnedag. Rigtig
mange medlemmer bakkede som sædvanligt op
om denne dag, hvor der
blev repareret bænke og
bolværk, repareret moler
og pladser, så det var en
fornøjelse. Havnefogeden
styrede som sædvanlig arbejdet med fast hånd.



Sejlerskovturen i august
blev gennemført i overraskende dejligt vejr. Der
blev grillet og hygget som
sædvanligt, og det blev en
rigtig hyggelig tur.



I august fik vi en legatudlodning på kr. 30.000 fra
Solar Fonden, til brug for
uddybning af havnen –
specielt der, hvor der er
udløb fra åen, idet bunden
sander til og der bliver meget lavvandet. Stor tak til
Solar Fonden for denne
flotte gestus.

Nu vil jeg ridse en række af årets
aktiviteter op sådan nogenlunde i
kronologisk-orden:
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I marts afholdte vi generalforsamling.



I marts deltog formanden
og sekretæren i møde i
Søbrugerrådet for Esrum
Sø.



I april afholdte vi et velbesøgt medlemsmøde med



I september gennemførte
vi endnu engang en succesfuld studietur til Sverige, nærmere betegnet
Malmø, hvor vi besøgte
Malmøhus, et gammelt
dansk slot, som nu rummede 3 museer, bl.a. et
meget spændende teknisk
museum, som også havde
en maritim afdeling.



I 2015 indgik vi også en
samarbejdsaftale med
Bauhaus i Hillerød, som
bl.a. sælger udstyr og maling og lak til både. En aftale, der sikrer alle vore
aktive medlemmer en rabat på 10% af alt, hvad de
køber i Bauhaus.



I november indledte vi forhandlinger med Statsskovdistriktet, som hører under
Naturstyrelsen. Vi har forhandlet os frem til en ny
20-årig leje-og administrationskontrakt, så fremtiden
for vores hyggelige havn
er sikret.



I starten af december afholdt vi årets julebanko. Vi
var omkring 75 deltagere,
og stemningen var rigtig
god som altid.

Også tak til intern revisor og medlem Poul Toftegård for omhyggeligt
arbejde – han arbejder også gratis.
Det samme gør vores materielmand Jens Pedersen.
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Vores havnefoged Britta skal også
have en stor tak. Din indsats som
havnefoged er uvurderlig – ikke
mindst i din håndtering af medlemmerne. Også en stor tak til din
mand, Poul Christensen, som assisterer dig på bedste vis. Poul er
også den, der ofte rådgiver foreningen i økonomis/tekniske
spørgsmål.
Min allerstørste tak går til mine bestyrelseskolleger og vores suppleant. Disse er som bekendt: Næstformand Ole Olesen, kasserer
Henrik Axholt, sekretær Erik Finn
Jensen, bestyrelsesmedlem Kim
Brogaard Jensen og suppleant Peter Hammershøj. Der ydes ingen
honorering til bestyrelsen – alle arbejder gratis og på frivillig basis.
Endelig selvfølgelig også en tak til
alle jer medlemmer for jeres altid
positive opbakning til det arbejde,
som bestyrelsen frivilligt lægger for
dagen.
Og med dette slutter jeg min årsberetning for året 2015.
Anders Fisker, Formand.

ANKRE GIVES VÆK
Er du interesseret i et gratis anker kan du frit afhente et i værkstedet ved siden af Hyttefadet –
efter først til mølle princippet

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

NYT FRA HAVNEFOGEDEN
Velkommen til en ny sæson.
Da vejret har vist sig fra sin
pæne side, er mange både allerede i vandet og mange har
nydt de gode dage på søen.
Som nævnt i sidste blad, sendes bølgebryderen ikke længere ud med post.
Send mig din mailadresse eller
læs bladet på Havnens hjemmeside.
Har du ingen mail, så ring til
mig.
På gensyn
Britta
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IDEER TIL NYT BÅDUDSTYR
Helt ny type fishfinder, der kan
kastes ud, hvor du ønsker og
så giver et billede af bundforhold, fisk, vanddybde, temperatur m.v. Den sender alt til din
mobiltelefon og gemmer alle
info. Prisniveau omkring kr.
1.800.
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