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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

SÅ ER SEJLERSÆSONEN
STARTET

Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Alle har været i gang med at
klargøre deres både til den kommende sæson – lige fra kano-og
kajakroere til bådejere.

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

Havnefoged:
Britta Christensen

26163480

email: soeruphavn@gmail.com

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

Næste blad udkommer i august 2018

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen

Desværre er der i den forgangne
vintersæson været flere ubudne
gæster end tidligere. Tyve har
stjålet 2 kajakker og batterier,
batteriopladere og styretøj på Sørup Havn. Og det er bestemt ikke
nogen rar oplevelse at blive udsat for. Selv om ting er forsikret
under husstandsforsikringen, så
koster det selvrisiko og en
masse ærgrelser og besvær.
Vi kan kun opfordre til at sikre
ens udstyr på alle måder. Dobbeltkæder på kano og kajakker
og flere låse i bådene. Endelig
kan det måske også være en
mulighed med placering af en
chip, så man via sin smarttelefon
kan finde ud af, hvor det stjålne
udstyr befinder sig. Men det er
ærgerligt, at det er kommet så
vidt.
Vi håber på, at vejret i år arter
sig bedre end de foregående 2
sæsoner, så vi rigtigt kan få
glæde af vores både.
Anders Fisker, formand
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR 2018
Maj
Havnedag/Arbejdsdag
Lørdag den 26. maj kl. 10.00
Arbejdsdag på havnen, hvor der
ryddes op, repareres, males m.v.
Det er et hyggeligt arrangement,
hvor vi går til hånde efter havnefogedens planer.
Traditionen tro serveres der grillpølser og øl/vand ved frokosttid.

Foto: Lizzie Sørup Pedersen

September
Studietur
Søndag den 23. september
kl. 9.00. Mødested Sørup Havn
Den årlige studietur går til Møn,
hvor vi skal besøge Møns Geocenter, der fører os 17 millioner
år tilbage i tiden. Det er utroligt,
hvad man kan få oplyst om fortiden ved at se på sten m.v.

Foto: Poul Christensen

August
Sejlerskovtur
Søndag den 12. august
kl. 12.00
Den årlige sejlerskovtur til Dr.
Bøge i Gribskov med start fra
Sørup Havn, plejer at være hyggelig med udfordringer som tovtrækning og bueskydning mv.
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Vi kommer også forbi Fanefjord
Kirke, som ligger smukt på den
yderste spids mod fjorden. Det er
ikke sikkert på nuværende tidspunkt, at vi kan komme ind i kirken.

Galleri Ewald, Møn

Efterfølgende skal vi langt ud i
skoven til Fanefjord Skovpavillon, der er utroligt smukt beliggende.

Turen forventes afsluttet ved 17tiden med lidt hygge og en lille
drink i Hyttefadet.
Pris kr. 295,- pr. person eksl.
drikkevarer. Sidste frist for tilmelding 19/9-2018 til havnefogeden.
December
Julebanko
Torsdag den 6. december
kl. 19.00.
Sted: Fredensborg Bibliotek

Eftermiddagskaffen får vi i Galleri
Ewald, der også er smukt beliggende på Møn. Det er en kunstner fra Auderød, Hans Ewald,
der for nylig er flyttet til Møn og
åbnet eget Galleri.
Hans kone Camilla er turistchef
for Møn, så samtidig med kaffen
og kagen, får vi en kort beretning
om, hvor mange spændende aktiviteter de har gang i på det
smukke Møn.
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Foto: Anders Fisker

Kom til det årlige tilløbsstykke,
hvor vi afholder det populære julebanko med kaffe og julekage
og godter – og med rigtigt mange
præmier i spil.

GENERALFORSAMLING AFHOLDT TORSDAG DEN 22.
MARTS KL. 19.30 I HYTTEFADET PÅ SØRUP HAVN
Mange medlemmer mødte op til
den årlige generalforsamling.
Advokat Peter Linde blev valgt
som dirigent.
Uddrag af formandens beretning
kan ses efterfølgende.
Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt.
Såvel bestyrelse som suppleant
og revisor blev alle genvalgt.
Der var indkommet et forslag fra
et medlem, der ønsker bedre og
mere sikker adgang til sin båd.
Bestyrelsen lovede at arbejde
hen mod en løsning.
Kontingent fortsætter uændret.
FORMANDENS ÅRSBERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN (afkortet version)
Det har endnu engang været et
meget travlt, men godt år for Sørup Havn og Sørup Havns Bådelav.
Bestyrelsens arbejde er som bekendt at lægge de overordnede
linjer, der kan have betydning for
havnen nu og i fremtiden. Vi har
kontrakt med Naturstyrelsen om
at administrere og vedligeholde
havnen. Og vi arbejder ud fra, at
lavets medlemmer og andre brugere af havnen får den bedst
mulige oplevelse, hver gang de
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benytter havnen. Derudover sørger vi for den daglige drift – godt
hjulpet af havnefogeden.
Vi har ansvar for mange praktiske ting som vedligeholdelse af
bygninger og arealer, affaldstømning og rengøring samt opkrævning af pladsleje. Derudover skal
vi rense op i forbindelse med
kommunale åløb på havnens
grund. Det sidste medfører, at
sand og grus fra åløbene sander
havnen til, dér, hvor der er udløb.
Udover det praktiske sørger vi
selvfølgelig også for medlemspleje via udsendelse af Bølgebryderen, opdatering af websitet:
soeruphavn.dk samt arrangement af forskellige aktiviteter hen
over året.
Bestyrelsen har gennem året afholdt 10 bestyrelsesmøder samt
møder med Naturstyrelsen flere
gange Bådelavet 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. 33 på
venteliste.
Aktiviteter i løbet af året:
I marts afholdt vi generalforsamling. I marts deltog formanden og
sekretæren i et møde i Søbrugerrådet for Esrum Sø. Her er

naturfredningsfolk, ornitologforeninger, kano-og kajakklubber,
bådfarten, sejlklubber, lodsejere,
fiskeklubber, de involverede
kommuner samt Naturstyrelsen.
Der diskuteres omkring miljøforholdene i søen, og de forskellige
brugeres aktiviteter. Senest den
nye nationalpark – Kongernes
Nordsjælland.
I april afsluttede vi havnemoderniseringen, og der blev ved en
stor indsats fra medlemmerne
lagt nyt græs på de nye moler.
Og som noget nyt blev der også
lagt græsarmeringssten langs
alle moler, så græsset ikke gror
ind i træet og sætter en forrådnelsesproces i gang. Hvor så det
bare godt ud. Og det gør det stadig.
Sidst i maj afholdte vi den årlige
havnedag. Rigtig mange medlemmer bakkede som sædvanligt
op om denne dag, hvor der bliver
repareret bænke og bolværk,
moler og pladser, så det er en
fornøjelse. Der bliver arbejdet
hårdt, men vi har det også utroligt hyggeligt. Et kæmpe arbejde,
som betyder rigtigt meget både
økonomisk og socialt. En stor tak
til alle jer der deltog!
Sejlerskovturen i august blev
omdannet til reception, idet vi i
bestyrelsen ville fejre, at de 8 års
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renovering af havnen nu var blevet tilendebragt.
Og det blev noget af en festdag
lørdag den 19. august:
Der var sat telt op, vi havde hyret
en musiker og så havde vi fået et
hold fra Nødebo til at lave
planke-laks – dvs hele laksesider, der blev sat fast på et stykke
træ og så sat rundt om et bål.
Dertil salater, grillpølser og drikkevarer ad libitum. Ca. 100 gæster mødte op og hørte taler og
musik. Bl.a. holdte skovfoged
Ole Andersen en meget flot tale,
hvor han udtrykte dyb beundring
for det arbejde vi havde fået udført.
I september gennemførte vi
endnu engang en succesfuld studietur. Denne gang til Andelslandsbyen Nyvang ved Holbæk.
Det er en hel landsby i naturlig
størrelse, men hvor alle huse og
indretninger er fra ca år 1900.
Frokosten blev indtaget på en
gammel færgekro og eftermiddagskaffen fik vi på Kollektivet
Svanholm.
Bådoptagningen i slutningen af
oktober forløb planmæssigt, idet
der nu igen var blevet plads til
opmagasineringen af bådene.
Som sædvanlig sørgede bestyrelsen for kaffe og brød og hjemmelavet syltetøj til medlemmerne
og vognmanden.

I starten af december afholdt vi
årets julebanko. Vi var omkring
75 deltagere, og stemningen var
rigtig god som altid. Det er rigtigt
dejligt, at der er mange, der
gerne giver en hånd med både
før og efter arrangementet.
Stor tak til havnefogeden og hendes mand Poul for deres store
indsats, så alt bare er i orden.
Også Tak til Jens Pedersen, vores tekniske hjælper, tak til Brian
Rode for hjælp med hjemmesiden samt tak til intern revisor
Poul Toftegaard.

gene for bådejerne og andre gæster på havnen. Derfor bliver det
fremover ikke tilladt at have løse
hunde på havnen, hvilket vil
komme til at fremgå af nye skilte
placeret forskellige steder.

NYT FRA HAVNEFOGDEN:

Min allerstørste tak går til mine
bestyrelseskolleger og vores
suppleant. Endelig selvfølgelig
også en stor tak til alle jer medlemmer for jeres altid positive opbakning til det arbejde, som bestyrelsen lægger for dagen. Tak
for, at vi sammen har skabt måske en af de smukkeste små
lystbådehavne, man kan finde i
Danmark!

Jeg vil lige minde om, at slæbested SKAL låses igen efter brug
– både når man sejler ud, og når
man har trukket sin båd op og
kører fra havnen.
Bukke, trailere stativer og andet
som er brugt til båden om vinteren skal lægges over på pladsen
ved siden af stejlepladsen, hvor
man hentede tingene i efteråret.
Eller evt. tage det med hjem.
Britta

FREMOVER ØNSKES INGEN
LØSE HUNDE PÅ HAVNEN
OG EJ HELLER HUNDE HØM
HØM’ER

BRUGTE BÅDE
KØBES

Vi har et stigende problem med
løse hunde og dermed hundeprutter mange steder på havnen.
Mange hundeejere glemmer at
samle høm høm’erne op, til stor
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Glasfiberbåde op til 7m. Kanoer.
Kajakker. Påhængsmotorer og
Bådtrailere købes kontant. Type,
størrelse og stand underordnet.

Tlf. 20 78 46 23
Ring og få et bud
Træffes alle dage kl. 8-20
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