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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

VORES FANTASTISKE HAVNEFOGED BRITTA HOLDER
DESVÆRRE OP – DERFOR
SØGES NY HAVNEFOGED

Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Formand Anders Fisker
29700050
Næstformand Ole Olesen
48485460
Kasserer Henrik Axholt
48483210
Sekretær Erik Finn Jensen 48482843
Kim Brogaard Jensen
Suppleant Erik Wind-Jensen
Hjemmeside:
www.soeruphavn.dk

Kære medlemmer.
Vores allesammens havnefoged
Britta Christensen holder med
udgangen af dette år desværre
op. I 16 gode år har Britta været
en fantastisk havnefoged, hvor
hun omhyggeligt har passet havnen, sørget for kontakten til medlemmer, medlemskartotek og opkrævninger samt bogholderi. Der
har altid været orden i tingene
hos Britta, så det bliver en svær
opgave at løfte.

Havnefoged:
Britta Christensen

26163480

email: soeruphavn@gmail.com

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

Næste blad udkommer i februar 2019

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen
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MEN VI SØGER EN NY HAVNEFOGED SENEST PR. SÆSONSTART I APRIL 2019.
Se stillingsopslaget inde i dette
blad, hvis du er interesseret eller
kender en, der ville være velegnet.
Fra bestyrelsens side håber vi
som sædvanlig at se mange
medlemmer og gæster til årets
julebanko.
Anders Fisker, formand

ARRANGEMENTSKALENDER
FOR RESTEN AF 2018
December
Julebanko
Torsdag den 6. december
kl. 19.00.
Sted: Fredensborg Bibliotek

Foto: Anders Fisker

Kom til det årlige tilløbsstykke,
hvor vi afholder det populære julebanko med kaffe og julekage
samt godter – og med rigtigt
mange præmier i spil.
Benyt lejligheden til at mødes
midt om vinteren.

VELLYKKET STUDIETUR TIL
MØN I SEPTEMBER
32 forventningsfulde medlemmer
og ægtefæller tog den 23. september med luksusbus til den
dejlige ø Møn, som byder på
mange skønne steder. Som vanen tro guidede formanden undervejs og fortalte om dagens
program og mere specifikt om de
forskellige steder, der skulle besøges.
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Første stop var Fanefjord Kirke,
fra omkring år 1300. Kirken er en
hvidkalket kirke opført i munkesten, og ligger højt og frit på
Vestmøn med flot udsigt ud over
Fanefjord og Grønsund.

Den er mest kendt for de fantastiske kalkmalerier, som de fleste
deltagere vel næppe har set flottere i en dansk kirke.

Efter dette besøg var det tid til en
lille pause i læ af bussen, hvor
der blev budt på lidt øl, vand og
vin, så vi var sikre på, at ingen
tørstede undervejs.

Man gik på opdagelse alle steder

Vores bus er høj og giver godt udsyn

Derefter kørte vi videre til Møns
Geocenter – ét af vores nyeste
museer, der med en moderne
bygning og spændende udstilling
fortæller om vores jords tilblivelse og naturens udvikling. Der
var også mulighed for at tage
VR-briller på (virtual reality), og
med dem på kunne formanden
klatre op ad Møns Klint og udforske huler og se klintens fugle tæt
på. En ret fantastisk oplevelse.

Møns Geocenter indpasset flot i naturen
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I centrets restaurant fik vi lækker
frokost – serveret på service lavet af presset træ -, hvor de forskellige oplevelser kunne udveksles.
Sidste stop på turen var besøg
på Galleri Ewald, et lille galleri
som indehaves af Camilla og
Hans Ewald. Gode venner af formanden. Camilla er turistchef på
Møn og fortalte levende om,
hvordan Møn var ved at udvikle
sig til en kunstner-koloni. Rigtigt
mange forskellige kunstnere var
flyttet til Møn de senere år, og
flere var på vej.

Galleri Ewald, Møn

Derefter fortalte Hans Ewald om
sin billedkunst, der kunne produceres på flere forskellige måder
– bl.a. ved at anvende et fotografi som basis, der herefter blev
dekoreret.
Der blev budt på kaffe og kager,
og der var lejlighed til at studere
og købe kunst i galleriet.
Herefter gik turen tilbage til Sørup Havn, hvor der blev budt på
after-tour-drinks og snak om turen og verdens gang. Alt i alt en
god dag, der medvirkede til at
forstærke det gode sociale netværk, vi har i vores klub.

EN JULEGAVE IDÉ – 1
Minn Kota lancerer nu en elbådsmotor med indbygget
tranducer, der viser vanddybde
og fisk.
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EN JULEGAVE IDÉ -2
En-hånds-metaldetektor, som
også kan bruges under vand. Og
så har den indbygget en særlig
guld-vibrator. Nu er der åbnet op
for undervands-skattejagt.

NY HAVNEFOGED SØGES
Vores fantastiske havnefoged
Britta holder op med udgangen
af 2018. Dog påtager hun sig en
del af det administrative job frem
til sommeren 2019, hvor en ny
havnefoged forhåbentligt er kørt
ind i jobbet.
Vi forestiller os, at det fremtidige
havnefoged-job deles op i 2 dele:
en praktisk del og en administrativ del.
Den praktiske del, med at varetage græsslåning, buskrydning,
affaldstømning, tilsyn med toiletter, værksted og Hyttefadet samt
en række andre praktiske ting,
forventes allerede sat i værk pr
1. januar 2019.Vi lægger vægt
på, at den nye administrative
havnefoged er lokalt boende og
færdes på havnen med fast træffetid. Havnefogeden forestår
endvidere medlemskartotek,
ventelister, telefon-og mail besvarelser, kontrakter, pladsanvisning, deltage i bestyrelsesmøder,
opkræve kontingenter og bådleje, bogføring og mange andre
opgaver.
Vil du vide mere eller ansøge kan du kontakte formanden:
Anders Fisker på tel 29700050
eller på mail til: af@fisker.dk.
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FLOT UDGIVELSE OM FREDENSBORGS HAVNE INKL.
SØRUP HAVN
Der er i dette efterår udkommet
et meget flot værk om Fredensborgs Havne. Udgiver er Museum Nordsjælland. Udover Nivå
Havn, Sletten Havn, Humlebæk
Havn, Fredensborg Havn er der
en meget flot omtale af vores
dejlige Sørup Havn.

Det er Poul Christensen, vores
havnefogeds mand, der er bestyrelsesmedlem i FredensborgHumlebæks Lokalhistoriske Forening, der har skrevet og redigeret de 9 sider om Sørup Havn.
Alt er med fra havnens start og
udvikling med erhvervsfiskeren
og til Sørup Havns Bådelav. Bør
studeres. Få eksemplarer ligger i
hyttefadet.

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

Alt på oplagspladsen, som ikke
er tydeligt nummereret 1. december, vil blive kasseret.
Takster for 2019 vil være tilgængelige på hjemmesiden ca. 1. december.

Tlf. 20 78 46 23
Ring og få et bud
Træffes alle dage kl. 8-20
NYT FRA HAVNEFOGDEN
Så er en pragtfuld sommer slut,
og de fleste både på land.
Jeg skal henstille til at man synligt sætter sit nummer på båden,
da jeg har svært ved at skelne
de forskellige både, når jeg skal
optælle til opkrævning for vinteroplæg.

Med dette vinterlige foto af vores
dejlige havn, vil jeg gerne ønske
alle en glædelig jul og et godt
nytår.
På gensyn til foråret til en forhåbentlig lige så god sommer som i
år med masser af gode timer på
søen.
Britta
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