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ÅRETS ARRANGEMENTER
INVITATION TIL GENERALFORSAMLING
DELTAG I MARKEDSANALYSE
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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

TID TIL AT FORNYELSE

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:

Sidste år kunne vi fejre vores
lille bådelavs 30-års jubilæum
med stor og hyggelig reception på havnen og en humørfyldt 3 dages studietur til
Mecklenburg-Vorpommern.
Men livet er jo ikke kun fest og
sjov….vi må også videre. Derfor lægger vi op til, at der efter
generalforsamlingen den 26.
marts 2020 gennemføres en
markedsanalyse og en idéudveksling, hvor vi dels spørger
om medlemmernes tilfredshed
med Sørup Havns Bådelav og
dels spørger ind til nye ideer,
der kan medvirke til at forbedre de tilbud, bådelavet kan
tilbyde jer medlemmer fremover.

15/4 – 1/11
Onsdag 15.30 – 17.30
Søndag 10.00 – 12.00

Næste blad udkommer i maj 2020

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen

Se også datoerne for de forskellige aktiviteter hen over
året, og sørg for allerede nu,
at få dem ind i jeres kalender,
så I kan være med til de forskellige tiltag, vi har arrangeret for året 2020.
Velkommen til et nyt årti, hvor
vi vil byde på mange spændende tilbud og aktiviteter.
Anders Fisker, formand.
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ARRANGEMENTSKALENDER FOR ÅRET 2020
Marts
Generalforsamling
Torsdag den 26. marts
kl. 19.30.
Sted: Hyttefadet
Se særskilt invitation til generalforsamlingen her i bladet.
Der bydes på forfriskninger.
Maj
Havnedag/Arbejdsdag
Lørdag den 6. juni
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
grill-pølser og øl/vand ved frokosttid.
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August
Sejlerskovtur
Søndag den 23. august
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
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, vand, el, varme, minimering og 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, bæredygtighed og fællesskabsopbygning – en meget, meget interessant person, som I kan
glæde jer til at høre.

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:
soeruphavn@gmail.com eller
tel 26163480
December

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.
Senere drikker vi kaffe sammen.

foto: Britta Christensen

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.
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 26. MARTS KL.
19.30 I HYTTEFADET PÅ
SØRUP HAVN
I henhold til vores vedtægter
har vi hermed fornøjelsen at
indkalde til den årlige, ordinære generalforsamling, der
som sædvanlig afholdes i vores klubhus på havnen.
Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:

Forslag fra medlemmerne skal
være indgivet skriftligt til bestyrelsen senest 14 dage før
den ordinære generalforsamling for at kunne blive behandlet.
Vi ser frem til at se så mange
medlemmer som muligt, og
byder på en forfriskning.
På bestyrelsens vegne.
Anders Fisker
formand
NYT FRA HAVNEFOGEDEN

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmerne
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelsen
8. Valg af 1 suppleant til
bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Ad. 6.
Bestyrelsen foreslår
uændret kontingent

Nu er vi halvvejs igennem vinteren. Det er kun enkelte foreningsbåde, der ligger i havnen.
Havnearealet er meget præget af rørarbejdet, som vi håber nærmer sig sin afslutning.
Det skulle give os lidt mere
luft i nordenden af havnen.
Det er dejligt, at vi har kunnet
pakke bådene sammen på
land for vinteren uden de
store problemer, selv om pladsen var mere trang end sædvanligt. Og tak for det!
Som ny havnefoged vil jeg
meget gerne have styr på,
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hvem der ejer hvilke både.
Derfor er det vigtigt med synlige numre - men det vender vi
tilbage til i løbet af sommeren
Venlig hilsen Henrik Kragh,
Havnefoged. Tel 26163480

NATIONALPARK
KONGERNES
NORDSJÆLLAND

fylder ligesom skovene meget.
Søerne dækker ca. ¼ af nationalparken. Det skyldes Danmarks to største søer, Arresø
og Esrum Sø.
MARKEDSANALYSE FOR
MEDLEMMERNE AF
SØRUP HAVNS BÅDELAV
For at sikre, at vi som bestyrelse til stadighed har fingeren
på pulsen, har vi besluttet at
gennemføre en markedsanalyse kombineret med en
idéudveksling blandt jer medlemmer.
Det foregår direkte efter generalforsamlingen, der som beskrevet andetsteds afholdes
torsdag den 26. marts kl.
19.30 i Hyttefadet.

Den 4. marts 2020 udløber
deadline for indsendelse af
høringssvar til planen for vores nye nationalpark. Så har
du forslag skal du sende
snart. Stort set alle sønaturtyper findes i nationalparken og
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Vi opfordrer derfor til, at man
møder op til begge dele, så
bestyrelsen er sikker på at
kunne tage de rigtige beslutninger og samtidig sørge for
en løbende fornyelse af de
forskellige tilbud til jer medlemmer.

NEDENSTÅENDE ER BLOT
EKSEMPLER PÅ SPØRGSMÅL VEDR. MARKEDSANALYSE OG IDÉUDVIKLINGSMØDE EFTER GENERALFORSAMLINGEN 26.
MARTS 2020:

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
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Fungerer ind- og udstigningsforholdene?
Fungerer fortøjningsforholdene?
Fungerer Hyttefadet og
dets indretning?
Anvender du låne- redningsvestene?
Skal der være andre
låne-ting til rådighed?
Benytter du de ting, der
forefindes i værkstedet? f.eks.:
Værktøj
Pumpe
Højtryksspuler
Øvrigt udstyr
Er der brug for bedre
udstyr til at rense både
efter bådoptagning i efteråret?

•

•
•
•
•

•

•

Fungerer toiletterne optimalt?
Har du ideer til ny form
for sejlerskovtur?
Har du ideer til ny form
for studietur?
Har du ideer til ny form
for julebanko?
Skal der være mere opsyn på havnen?
Skal havnen omstilles
til at være mere ”grøn”
– og hvordan skal vi
gøre det?
Er der nok borde og
bænke på havnen?
Fungerer grillpladserne
på havnen?
Er der affaldsstativer
nok på havnen?
Er tyveri på havnen et
problem – og skal der
mere overvågning til?
Vil det være en god ide
at installere en varmepumpe i Hyttefadet, så
lokalet altid er opvarmet?
Er grødeskæring i havnebassinerne nyttigt?

Esrum Sø – En af de reneste søer i Danmark
Esrum Sø har først inden for de seneste par hundrede år været
nævneværdigt ramt af menneskeskabt forurening. Udledning i
søen skete før denne tid kun af to mindre landsbysamfund Nødebo og Sørup. Fredensborg by udviklede sig, og omkring år
1900 blev der indlagt wc i mange ejendomme og dermed kloakering. Fra 1914 blev spildevandet ført til et bassin med mekanisk
rensning og derfra gennem Asminderødgrøften ført til Esrom Sø.
Fra 1961 blev spildevandet også renset biologisk og endelig fra
1971 ført til Øresund.
I Sørup har der gennem mange år været et tostrenget kloaksystem – et med spildevand og et med regnvand. Spildevandet renses og udledes til slut i Øresund, mens regnvandet i Sørup udledes i Esrum Sø.
Hidtil er store dele af Sørups regnvand sammen med vandet fra
Sørupgrøften blevet udledt via Sørup Havns yderbassin. Det
store udgravningsarbejde, der er foretaget i løbet af vinteren, betyder at regnvandet fra Sørup frem over vil løbe ud i søen nord
for Sørup Havn, og inden udløbet vil blive renset for sand og olie
og dermed sikre endnu renere vand i Esrum Sø, og endelig vil
havnen blive friholdt for fremtidige sandaflejringer.

Klargøring af det yderste rørudløb i Esrum Sø. Foto fra 15/1 2020
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