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Læs inde i bladet:

INVITATION TIL JUBILÆUMSFROKOST
PÅ SØRUP HAVN SØNDAG DEN
18. AUGUST KL. 12.00
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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

JUBILÆUMSÅR MED FESTLIG
MEDLEMS-FROKOST

Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Vi har altid været gode til at fejre
noget, når der var en grund til
det. Og det er der bestemt i år.

Formand Anders Fisker
29700050
Næstformand Ole Olesen
48485460
Kasserer Henrik Axholt
48483210
Sekretær Erik Finn Jensen 48482843
Kim Brogaard Jensen
Suppleant Erik Wind-Jensen

I anledning af vores 30-års jubilæum som bådelav – men bestemt også for at give vores havnefoged gennem 17 år, Britta
Christensen, en værdig afsked
med tak for mange års tro og
perfekt tjeneste!

Hjemmeside:
www.soeruphavn.dk

Havnefoged:
Henrik Kragh

26163480

email: soeruphavn@gmail.com

Træffetid i sæsonen:
15/4 – 1/11

Det mest markante bliver afholdelse af en stor og hyggelig frokost for alle medlemmer og deres pårørende – aktive og passive.
Frokosten foregår søndag den
18. august kl. 12.00 på selve Sørup Havn, hvor der opstilles et
stort telt med borde og stole.

Onsdag 15.30 – 17.30
Søndag 10.00 – 12.00

Der vil være alt godt til ganen inklusiv grillstegt pattegris.

Næste blad udkommer i november 2019

Vi håber at alle medlemmer bakker op om dette arrangement –
og glæder os til at se jer. Velkommen til alle!

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen
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Anders Fisker, formand

ARRANGEMENTSKALENDER
FOR RESTEN AF 2019

kl. 12.00 og kommer hjem igen
søndag den 22. september sidst
på eftermiddagen.

August
30-års jubilæums-festlighed
Søndag den 18. august
kl. 12.00
Sted. Sørup Havn
I anledning af bådelavets 30-årsjubilæum indbydes alle medlemmer og deres pårørende til en
festlig frokost på havnen. Der vil
blive budt på mad og drikkevarer
og lidt hyggelig underholdning!
September

Prisen vil dække bustransport
frem og tilbage, færge GedserRostock, 2 overnatninger på 3stjernet hotel, 2 middage, entre
til div. museer samt rundture i
området bl.a. til de smukke byer
og naturområder på øen Rügen.
Frokoster, drikkevarer og eftermiddagskaffe m.v. alle dage er
for egen regning.
Prisen er kr. 1.880 pr. deltager.
som dækker, bus, færge, overnatning, morgenmad og aftensmad.
Der er 36 tilmeldte til turen og tilmelding er lukket.

Jubilæums-Studietur
20.-21.- 22. september
Som noget nyt inviteres medlemmer med ægtefælle på en hyggelig studietur til Hansestæderne
i Mecklenburg-Vorpommern
(Nordtyskland), der er en del af
det gamle Østtyskland.
Vi kører af sted i bus fra Sørup
Havn fredag den 20. september
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Rostock og Stralsund er nogle af
de smukke rige hansestæder
som vi skal se på turen. Øen Rügen er et naturskønt område
med masser af dansk historik.

December
Julebanko
Torsdag den 5. december
kl. 19.00
Sted: Fredensborg bibliotek
Kom til det årlige tilløbsstykke,
hvor vi afholder det populære julebanko med kaffe og julekage
og godter – og selvfølgelig masser af gevinstmuligheder

NYT AFLØB ETABLERES
UDEN OM HAVNEN
I efteråret 2019 vil Fredensborg
Kommune etablere et nyt afløb
fra Sørupvej og direkte ud i
søen. Tidligere løb det ud i havnen og medvirkede til sandopfyldning i yderhavnen. I anlægsperioden ønsker man at disponere over de blå felter herunder i
en måneds tid. Det kan bl.a. gå
ud over p-pladser, men vis venligst hensyn.

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

Tlf. 20 78 46 23
Træffes alle dage kl. 8-20
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Mini kajak – ny sejlmulighed –
kun 1 m lang

VELKOMMEN TIL VORES NYE
HAVNEFOGED
HENRIK KRAGH

GOD OG EFFEKTIV ARBEJDSDAG PÅ HAVNEN DEN 25.
MAJ
Som havnefogedens forlængede
arm (Britta var på ferie) kunne
bestyrelsesmedlem Erik Jensen
begynde at fordele arbejdet efter
formandens velkomst.
Ved starten kl. 10.00 var vi 25
medlemmer, men yderligere 11
glade hjælpere dukkede op lidt
efter lidt – dejligt med så stort et
fremmøde.

Vi er rigtigt glade for at kunne
byde Henrik velkommen som vores nye havnefoged, hvor han tiltrådte den 1. juli.
Det er så heldigt, at Henrik bor
ca. 2 minutters gang fra havnen,
så han har let ved at komme på
arbejde – og samtidig holde kontrol med vores kære havn.
Henrik har hænderne skruet godt
på og er uddannet skibstømrer/bådebygger og er selv indehaver af et par både.
Vi beder alle om at tage godt
imod vores nye havnefoged.
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De ca. 17 opgaver blev fordelt,
og alle gik til den med stor omhu.
Det var alt fra reparation af moler, reparation af veje, maling af
siddepladser og vinduer, pudsning af brændeovn m.v.
Undervejs var der et par drikkepauser og dagen sluttede med
servering af de traditionelle grillpølser, som formanden stod for.

Tak til Ole Mark for lån af bobcat
og til Kim, som kunne køre den.
Men allermest tak til alle jer medlemmer for jeres indsats. Sammenlagt svarer det vel til ca. 100
timers frivilligt arbejde, der blev
lagt den dag.

hørte vi pludselig bulder og brag
ude på Sørupvej…og minsanten
om ikke det fortsatte ind på selve
havneområdet og helt op til
vores grillbord.

Det viste sig, at det var en motorcykelklub, der havde jubilæum,
og så mødte andre motorcykelklubber selvfølgelig op for at gratulere på deres meget flotte maskiner.
Udskiftning af brædder på kajakbroen krævede håndelag og
præcision.
NOGLE GANGE ER DET LIDT
SJOVT AT BLIVE
FORSTYRRET….

Da vi netop var færdige med at
indtage vores grillpølser på
arbejdsdagen…
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Vi talte til ca. 110 motorcyklister.
Heldigvis blev de kun ca. en halv
time, så var de væk igen, og alt
åndede fred og idyl igen i vores
dejlige havn

NYHEDER
Copenhagen Boat Show
Ishøj Havn

anlæg, at se på både og bådudstyr i alle afskygninger. Her er alt
fra high-end både i den helt eksklusive klasse til alt det, der hører ind under vandsport.
Nordhavn er Københavns nye
havnekvarter med vand på tre
sider.

Med det største antal besøgende
set længe fra ind og udland under båd- og vandsports- messen
i september 2018 har Tempo Huset og Danboat besluttet at lade
udstillingen genopstå i 2019, under det mere internationalt klingende navn Copenhagen Boat
Show.

Her er rige muligheder for, både
under tag og ved de mange bro-
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Derfor vil man naturligvis også
kunne opleve den nye bydel fra
vandet, når By & Havn fejrer åbningen af Nordhavn søndag den
31. august med bl.a. robåde, kajakker, stand up paddling og meget mere.

Den nye kajak- og robådsforpost
på Nordre Molehoved i Århusgadekvarteret bliver indviet på dagen kl. 11.30. I gamle dage var
det fragtskibe og olietankere, der
lagde til her. Men den 31. august
vil Nordbassinet ud for Sandkaj
lægge vand til nogle helt anderledes og sjove aktiviteter for alle.

Et fugtigt 10-års jubilæum lørdag den 14. august 1999
Lørdag eftermiddag blev der afholdt reception i strålende solskinsvejr,
og Esrum Sø tog sig ud fra sin bedste side. Ved receptionen mødte fra
kommunen borgmester John Hemming og byrådsmedlemmerne Ulla
Hardy Hansen og Preben Goth. I receptionen deltog desuden mange
af foreningens medlemmer og naboer til havnen.
I talerne ved receptionen hæftede man sig ved, at bådelavet har medvirket til at give de smukke omgivelser en ekstra flot dimension, fordi
man i klubben netop kommer hinanden ved. Året forinden havde bådelavet overtaget forpagtningen af havnen herunder også administration
af fiskekort i søen og var kommet langt med at restaurere og forny
”Hyttefadet”.
Hyttefadet og opsat telt ude foran blev om aftenen benyttet til fest for
foreningens medlemmer. Desværre blev det et voldsomt uvejr med
kraftig regn og torden. Hyttefadet holdt tæt, men det gjorde teltet ikke,
og der blev dannet flere vandløb langs gulvet i teltet.
En hyggelig, sjov og fugtig fest vi fortsat kan mindes.
v/Poul Christensen
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