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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

CORONA UDSÆTTER
MANGE ARRANGEMENTER

Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Formand Anders Fisker
29700050
Næstformand Ole Olesen
48485460
Kasserer Henrik Axholt
48483210
Sekretær Kim Brogaard Jensen
Erik Finn Jensen
40140540
Suppleant Erik Wind-Jensen
Hjemmeside:
www.soeruphavn.dk
Havnefoged:
Henrik Kragh

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 2020
Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen
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Der var lagt op til, at vi skulle
have afholdt generalforsamling den 26. marts 2020. En
aften, hvor vi også ville have
foretaget en lille markedsanalyse og en idéudveksling, for
at fornemme jeres tilfredshed
med foreningen Sørup Havns
Bådelav, og dels spørge ind til
nye ideer, der kunne medvirke
til at forbedre de tilbud, bådelavet tilbyder jer medlemmer.
Nu ser det ud til, at vi må mødes igen efter 8. juni, så lad
os se, om det kan lade sig
gøre i august 2020 at få afholdt generalforsamlingen.
Derudover fandt vi i bestyrelsen det lidt for usikkert at arrangere fælles bådisætning,
når vi skulle overholde reglerne.
Vi håber alle medlemmer er
raske og friske og glæder os
over, at det trods alt er tilladt
at sejle på vores skønne sø.
Anders Fisker, Formand.

ARRANGEMENTSKALENDER FOR ÅRET 2020

August
Generalforsamling

Juni
Havnedag/Arbejdsdag
OBS! Havnedagen er blevet
flyttet p.g.a. Corona til lørdag den 13. juni kl. 10.00

Når vi er sikre på at kunne
mødes i en større kreds, vil
der særskilt blive indkaldt og
afholdt generalforsamling.
Sejlerskovtur
Søndag den 23. august

Arbejdsdag på havnen, hvor
der ryddes op, repareres, males m.v.
Det er et hyggeligt arrangement, hvor vi går til hånde efter havnefogedens planer.
Der er altid masser at lave
også for dem, der ikke har så
mange kræfter.
Traditionen tro serveres der
grill-pølser og øl/vand ved frokosttid.

Vi starter kl. 12.00 på havnen
med et glas bobler. Herefter
sejler vi i vores både til Dronningens Bøge. Der vil også
være plads til medlemmer
uden båd. Vi griller og spiser
den mad, som vi hver især har
medbragt.
Efter spisning vil der være forskellige former for underholdning og konkurrencer med
præmier.
September
Studietur – med temaet De
17 verdensmål
20. september kl. 9.00.
Mødested; Sørup Havn
Vi starter i bus fra Sørup Havn
for at køre til økosamfundet
Permatopia ved Karise – en
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lille landsby under opbygning
med 90 boliger, der arbejder
på at leve op til de 17 verdensmål bl.a. ved at blive
selvforsynende med grøntsager, minimering af vand, el og
varme samt genbrug af affald
og meget mere.
Vi får et spændende og lærerigt foredrag af Ditlev Nissen,
der rådgiver om de 17 verdensmål på lokalt plan om
bæredygtighed og fællesskabsopbygning – en meget,
meget interessant person,
som I kan glæde jer til at høre.

Senere drikker vi kaffe sammen.

Pris for turen incl. transport,
frokost, eftermiddagskaffe og
indgange er kr. 295:-. Drikkevarer på restaurant er på egen
regning.
Tilmelding senest fredag den
14. september til havnefogeden på mail:

Frokosten indtages ved Rødvig Lystbådehavn på Stevns.
Efterfølgende tager vi til
Stevns Klint, hvor dem, der
kan magte det, tager en tur på
stranden og ser klinten nedefra, mens andre kan hygge sig
med medbragte forfriskninger.
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soeruphavn@gmail.com eller
tel 26163480
samt betaling på havnens
konto:
reg. 6301 kt.nr 1550713.

December

Julebanko
Torsdag den 3. december
kl.19.00
Sted: Fredensborg Bibliotek
Kom til det årlige tilløbsstykke,
hvor vi afholder det populære
julebanko med kaffe, julekage
og godter – og med rigtig
mange præmier i spil, og ikke
mindst den store kurv i sidste
spil.
Prisen per plade er den
samme, som den har været i
alle årene – ingen inflation.
En dejlig tradition midt om vinteren, hvor man har mulighed
for at møde de andre medlemmer og ønske hinanden glædelig jul, selv om havnen er
lukket ned.
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NYT FRA HAVNEFOGDEN
Det har været et noget anderledes forår på havnen i år pga. Coronaen. Bådisætningen har den
enkelte bådejer selv arrangeret,
det er derfor foregået over en
længere periode end normalt.
Jeg glæder mig til at se alle både
i vandet inden så længe, og håber, at livet på havnen lige så
stille vender tilbage til normale
tilstande.
Vinterens storme har været lidt
hårde ved bolværket på havnen.
Fliserne langs bolværket er sunket en del steder, så det kæmper
vi lidt med at få udbedret i øjeblikket.
Den hårde sø i foråret har også
været hård ved både og fortøjninger, særligt på de pladser,
hvor bådene er fortøjet ved molepælene. Flere er knækket og
revet løs.
Min opfordring er derfor at fortøje
til bolværket frem for til pælene,
og så fortrinsvis bruge pælene
som støtte til at komme på og af
båden.
Nu kan vi se frem til en dejlig
sommer på søen – vi ses på
havnen.
Henrik Kragh, Havnefoged.

REGNVANDSLEDNING GENNEM HAVNENS OMRÅDE
BLEV EN STØRRE SAG
Gennem mange år er der blevet
ledt regnvand fra store dele af
Sørupvej direkte ud i Sørup
Havn, hvilket har betydet, at
sand og grus og anden forurening har været med til, at yderhavnens vandstand bl ev formindsket til stor skade for vores
bådejere, som fik ødelagt bådskruer m.v.

Efter mange års ”tovtrækkerier”
gik Fredensborg Kommune så
endelig i gang i efteråret 2019
med at etablere en rørledning,
der løber direkte ud i Esrum Sø –
udenom havnen. Samtidig skulle
der etableres brønde med sandfang og olieudskiller, som skulle
have en beliggenhed, så kommunens store lastvogne kunne
komme ind og suge sand og
eventuelle forureningen op og
rense brøndene.
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Træer og buske er blevet fjernet,
så de store gravemaskiner
kunne komme til, hvilket har betydet, at der nu er blevet ret
åbent. Vores grillplads med
borde og bænke samt brændekassen vil blive flyttet.
De rør og den brønd, der er gravet ned, har nogle kæmpe dimensioner, hvilket fremgår af fotos herunder.
Men nu er rørene og brønden
lagt, området er planeret og i
samme moment har vi så ryddet
på en sådan måde, at vi kan
flytte grillpladsen længere ud ad
molen, så der nu bliver sø-kig fra
den nye grillplads. Desværre bliver afslutningen af arbejdet først
færdig i løbet af sommeren, idet
området bl.a. er meget ”blødt”,
hvorfor der ikke kan arbejdes
færdigt endnu.

Senere vil der også blive etableret beplantning i form af en ny
hæk m.v., der kan give læ, men
som måske samtidig giver et helt
nyt sø-kig.

Glæd jer til dette nye område på
vores havn.
Når man ser følgende fotos taget
af bestyrelsesmedlem Erik Jensen, kan man godt forstå, at der
er tale om et projekt, der er betydeligt større end ”bare et udløb
for noget gadevand”.

Erik Jensen har været foreningens projektleder på denne sag. Han har
brugt mange timer på at lave tegninger og anvisninger, så vi dels er
blevet forskånet for alt for store problemer i forbindelse med vinteropbevaring af bådene – og dels udformet en løsning for den nye plads,
når planter og træer gror op igen.

Vi kan alle sige tak til Erik for hans store indsats.
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Kongeligt besøg i Sørup Havn
Prins Henrik har som bekendt ofte besøgt Sørup Havn. I relation til et af
disse besøg, er der følgende lille historie:
Den kongelige karet trukket af fire flotte heste kom kørende en lille tur
fra slottet og ned til Sørup havn.
I kareten var Hans Kongelige Højhed Prinsgemal Henrik sammen med
sine forældre André de Monpezat og grevinde Renée de Monpezat. Efter et lille ophold på havnen skulle de tilbage ad Sørupvej, men da kareten var ud for Sørupvej 35, blev hestene af en eller anden årsag
skræmte og stejlede, og følgerne var, at husets nydelige hegn langs vejen blev alvorligt skadet. Alt dette affødte råb og skrig, så bl.a. genboen
Bent Mariager kom styrtende ud for at se, hvad der skete.
Godt det samme for grevinden brød sig bestemt ikke om hændelsen, og
netop Bent kunne tale samme sprog som hende. Bent aftalte straks
med husets ejer grosserer Larsen, at grevinden måtte reddes ind i hans
stue sammen med greven.

Foto fra et senere besøg af prins Henrik ud for Sørupvej 35
Fru Larsen vidste ikke rigtig, hvorledes hun skulle tage imod et sådant
fint besøg, men fik dog fremstammet om gæsterne ønskede vand. Bent
mente dog, det var bedre med lidt cognac og heldigvis var fru Larsen leveringsdygtig.
Grevinden fik først et anstændigt opfyldt glas og syntes absolut det
hjalp, men med endnu et godt glas cognac, var hun kommet helt til sig
selv.
I mellemtiden var hestene kommet på plads, og prinsgemalen kunne
byde sine forældre tilbage i kareten. Prinsgemalen sagde ved afskeden
med familien Larsen, at de endelig ikke selv skulle gå i gang med at reparere hegnet. Han skulle sørge for, at der næste dag ville komme nogen fra slottet og klare reparationen, og naturligvis skete det som aftalt.
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