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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

BESTYRELSEN ER MEGET
GLAD OG TAKNEMLIG

Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Det er altid med spænding om
hvordan ting går, når man prøver
noget, man ikke lige er vant til.

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:
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 februar 2020
Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen

Selv om formanden har 25års jubilæum som formand i år og dermed skulle have en vis erfaring,
er det altid med en vis bæven og
spænding, om de arrangementer, som bestyrelsen tilrettelægger i anledning af jubilæet, nu
også lykkes. Kommer der nogle
medlemmer? Vil de være tilfredse med traktementet? Tør
man tage på en 3 dages studietur i stedet for 1 dag osv. osv.
Kære medlemmer, hvor er I gode
til at bakke op om vores arrangementer: ca. 125 deltagere i jubilæumsfrokosten i august og 38
deltagere på den 3-dages studietur i september. Og stemningen
er høj, og vi høster så mange roser og taknemmelighed efter arrangementerne.
Den samlede bestyrelse siger
tak til jer medlemmer for jeres altid positive opbakning til vores
alle sammens hyggelige bådelav.
Anders Fisker, formand
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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
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Som tidligere omtalt her i Bølgebryderen etableres der et nyt afløb, der samler alt regnvand fra
dele af Sørup og leder det ud i
søen. Tidligere løb dette vand ud
i vores havn, som medførte tilsanding under bådpladserne.
Som det fremgår af rørstørrelserne, er det en del vand, der
forventes at løbe igennem.
FORMANDENS TALE VED JUBILÆUMSFROKOSTEN PÅ
HAVNEN DEN 18. AUGUST
Kære alle
Som formand for Sørup Havns
Bådelav er det mig en stor glæde
at byde alle rigtig hjerteligt velkommen til denne 30 års jubilæumsfest.
På bestyrelsens og egne vegne
håber jeg på, at vi sammen kan
skabe nogle hyggelige og fornøjelige timer.
Der vil blive serveret flæskestegs-sandwich og ristede pølser
fra grillen – og dertil forskellige
salater. I sammensætter selv.
Dertil vin øl og vand ad libitum.

30års jubilæum. Det er på
mange måder en stor dag, idet vi
startede som en almindelig interesse forening, der ønskede at
bevare den unikke natur i havnen og samtidig være et talerør
overfor havnens ejer, som for 30
år siden hed Frederiksborg
Skovdistrikt. Vi gjorde det åbenbart godt, for på et tidspunkt kom
daværende statsskovrider Lars
Toksvig og spurgte, om vi kunne
tænke os at overtage administrationen af havnen - med alt hvad
det indebar – Bl.a. opkrævning af
havneleje, vedligeholdelse og
renholdelse af havnen.

vi fået ros af Statsskovrideren, at
vi holdt fast – de kan godt se, at
vi havde ret i at bevare den
gamle bygningsstil med nedrammede lærkepæle. Der kommer
faktisk folk fra hele landet for at
se vores havn.
Vi har holdt fast i at bevare udseendet og miljøet på havnen. Den
seneste ombygning løb op i flere
millioner, som vi fik finansieret af
Bådelavets opsparede midler,
via fonde, og gennem banklån,
som vi har afdraget på og nu har
betalt. Så vi skylder ikke nogen
noget.
I princippet kan vi sige, at det er
jer medlemmer, som vi skylder
en hel del. Jeg bliver nærmest
helt rørt, når vi har arbejdsdag
og ser, hvor mange af jer, der frivilligt møder op for at give en
hånd med. Det er sådan noget
der gør, at bestyrelsen har lyst til
fortsat at gøre en indsats for vores fælles projekt.

Mange husker sikkert, da vi for
10 år siden for første gang skulle
skifte en af molerne ud. Ejeren af
havnen, staten, ønskede, at vi fik
en københavner-spunsvæg.
Altså en mole bygget af jernplader. Af os opfattet som en grim
piercing. Vi ønskede at fastholde
havnens karakter og efter mange
forhandlinger over 2 år med staten, fik vi forståelse herfor. Det er
vi meget stolte af. Sidenhen har
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Det er jer, der automatisk samler
kapsler og papir op, når I går på
havnen. Det er jer, der har tid til
at snakke og hjælpe hinanden,
det er jer, der i stort antal møder
op, hver gang der er et eller andet praktisk, der skal løses.
Så vi kan takke hinanden for, at
vi har så unik og skøn en havn,
som vi har. Tak for det alle
samme.

For 30 år siden stiftedes foreningen med Jens Mortensen som
den første formand. Jens du er
en nestor, der stadig giver gode
råd til medlemmerne, når du er
på havnen, og det er du heldigvis
tit.
Tak for din indsats.
For 30 år siden blev der også
valgt den allerførste kasserer.
Og det var Henrik Axholt. Og han
er stadig kasserer. Selv har jeg i
år været formand i 25 år. Og
mange af I medlemmer kan også
fejre jubilæer som medlem af bådelavet.
Skal vi ikke alle sammen ønske
hinanden tillykke med jubilæerne
og sammen råbe 3 lange og 3
korte hurraer for os alle sammen.
Vi længe leve hurra.
Tak.

5

AFSKEDSTALE TIL VORES
AFGÅENDE HAVNEFOGED
BRITTA
Kære Britta
Du stopper nu som havnefoged
– efter 17 års tro tjeneste!
Bestyrelsen og alle medlemmerne vil gerne takke dig for din
fantastiske indsats for vores lille
havn og vores lille bådelav.
Du er en kvinde med styr på tingene, der er i stand til at skabe
respekt om dit arbejde og de regler, der skal overholdes i havnen.
Du er kontant og venlig og absolut ikke uden humor – på din
egen charmerende facon. Samtidig er du ikke den, der rutter med
midlerne. Er der noget man selv
kan reparere, så gør man det.
Og når vores blad Bølgebryderen skal ud, ja så har du gennem
årene sparet os for utroligt meget
porto, ved selv at gå rundt med
bladet i hele Sørup.
Du har udvist en enestående
service overfor medlemmerne –
bl.a. i kraft af, at du er nærmeste
nabo til havnen, som mange har
fundet ud af, og så har det jo været nemt lige at gå over og
spørge om et eller andet. Så du
har stået til rådighed næsten
døgnet rundt.
Du har de seneste år fået praktisk hjælp af en HA’er – mere
konkret en havnefoged-assistent.
Nemlig din mand Poul, som absolut også har lagt mange timer i

vores havn. Så også en stor tak
til dig Poul!
Nu giver du jobbet videre til vores nye havnefoged Henrik
Kragh. Og han er en heldig
mand, for han har dig fortsat lige
ved siden af, og kan spørge dig
til råds. Og endnu bedre har du
sagt, at du fortsat godt vil arbejde frivilligt – bl.a. med redigering af det verdenskendte blad
Bølgebryderen.
Du har ydet en fantastisk indsats
for Bådelavet, som vi vil takke
dig for.
Her har du en pose kaffe – og i
pakken er der en fin stor termokande designet af Sigvard Bernadotte. Og det er givet med den
bagtanke, at vi stadig må komme
forbi dig og Poul og få en snak
og en kop kaffe.
Jeg vil bede forsamlingen rejse
sig og udråbe 3 lange og 3 korte
hurraer med rullende R’er.
TAK.

hjemme igen søndag den 22.
sidst på dagen.
Vi skulle have boet på et 3-stjernet hotel, men blev opgraderet til
et 4-stjernet, så vi var lige pludselig kommet fint i byen.
Målet var at se de fine, gamle
huse i Hansestæderne Stralsund
og Rostock samt besøge øen
Rügen – tyskernes smukke ferieø med en smuk natur og utrolig flotte og store feriehuse.
Vi nåede også at se Hitlers 5 km
lange hus, der blev bygget langs
med kysten som ferieboliger for
arbejderne samt køre med toget
Rasende Roland, som trækkes
af et 100-årigt gammelt damplokomotiv. Formanden var guide
og vores bestyrelsesmedlem Erik
Wind Jensen var vores buschauffør.

JUBILÆUMS-STUDIETUR TIL
NORDTYSKLAND I SEPTEMBER BLEV EN SUCCES
Som noget nyt - i anledning af jubilæumsåret - var den årlige studietur blevet udvidet til 3 dage.
38 forventningsfyldte deltagere
steg op i bussen på Sørup Havn
fredag den 20. september og var
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NYT FRA HAVNEFOGEDEN
Grødeskæring:
Efter henvendelse fra flere bådejere om problemer med at sejle

ud her sidst på sæsonen pga.
grøde i havnen, er der i sensommeren blevet foretaget en effektiv grødeskæring med amfibiefartøj.

Der blev fra flere bådejere udtrykt stor tilfredshed med dette,
så vi vil overveje at gentage processen næste år.
Trængsel på havnen:
Der er i år lidt trængsel på havnen til vinteroplæg pga. det store
rørarbejde, men med god vilje og
godt humør bliver der plads til
alle.
Henrik Kragh

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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TEKNISKE NYHEDER
Miljøvenlig rensning af både

Blæsning med tøris eller tørisblæsning er meget at sammenligne med sandblæsning, men
der anvendes dog ikke sand,
men uskadelig tøris. Det har den
meget store og helt centrale fordel, at tørisen ikke beskadiger eller slider på de overflader, som
afrenses. Der er således ingen
slitage, ridser eller andet efter
tørisblæsning – kun en helt ren
og tør overflade uden noget restprodukt.
Da tørisen omdannes til luft, når
den kommer i berøring med det
emne der renses, er der ikke noget tilbageværende restprodukt.
Derfor er emnet/overfladen helt
tør og ren. Det er ikke nødvendigt med yderligere rengøring eller afrensning.

Studieture
Studieturen i 2019 gik til Mecklenburg – Vor Pommern og adskilte sig
fra tidligere års ture ved at være med overnatning og 38 deltagere. De
fleste deltagere er med på nedenstående foto foran Nikoleikirche i
Stralsund.

Studieturene startede i år 2004 og gik første år til Söderäsen
Siden har der været følgende ture:
2005: Hovs Haller
2008: Sagafjord og vikingemuseum
2010: Holmen, København
2012: Skåne rundtur
2015: Malmø
2017: Andelslandsbyen
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2006: Tåsinge- Valdemars Slot
2009: Raa Museum, Sverige
2011: Trelleborg
2013: Roser, Jægerspris Slot
2016: Kerteminde
2018: Møn
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