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Læs inde i bladet:

ÅRETS ARRANGEMENTER
INVITATION TIL GENERALFORSAMLING
VIL DU MED EN TUR TIL MECKLENBURG?
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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

VORES BÅDELAV KAN I ÅR
FEJRE 30-ÅRS JUBILÆUM

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:

Derfor er den årlige sejlerskovtur
ændret til en hyggelig havnefrokost en søndag i august på selve
havnen. Vi lover det bliver hyggeligt!

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 maj 2019

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen

År 2019 bliver lidt skelsættende
på flere måder. Dels har vi overstået de meget store investeringer i selve molerne. Dels har vores forening 30-års jubilæum, så
det er en god anledning til at arrangere forskellige ekstraordinære festlige tiltag, hvor medlemmerne kan komme hinanden
ved.

Den anden ekstraordinære aktivitet er, at Bådelavet i år byder
på en studietur til MecklenburgVorpommern, del af det gamle
Østtyskland, som ligger lige på
den anden side af Østersøen.
Udover at studere nogle af de
gamle, smukke Hansestæder bliver der også tid til at besøge maritime museer og den smukke ø
Rügen, som byder på en fantastisk natur.
Læs mere i arrangementskalenderen. Velkommen til en ny og
dejlig sæson i Sørup Havn og på
Esrum Sø!
Anders Fisker, formand
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR RESTEN AF 2019

Marts
Generalforsamling
Torsdag den 28. marts
kl. 19.30.
Sted: Hyttefadet, Sørup Havn
Se særskilt invitation til generalforsamlingen her i bladet og vedlagt.

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

Maj
Havnedag/Arbejdsdag
Lørdag den 25. maj
kl. 10.00
Sted: Sørup Havn

September

Arbejdsdag på havnen, hvor der
ryddes op, repareres, males m.v.

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.

Traditionen tro serveres der grillpølser og øl/vand ved frokosttid.

Studietur
20.-21.- 22. september

Vi kører af sted i bus fra Sørup
Havn fredag den 20. september
kl. 12.00 og kommer hjem igen
søndag den 22. september sidst
på eftermiddagen. Prisen vil
dække bustransport frem og tilbage, færge Gedser-Rostock, 2
overnatninger på 3-stjernet hotel,
2 middage, entre til div. museer
samt rundture i området bl.a. til
de smukke byer og naturområder
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på øen Rügen. Prisen afhænger
af, hvor mange der melder sig til.
Men der skal min. være 20 deltagere for at turen gennemføres.
Frokoster og eftermiddagskaffe
m.v. alle dage er for egen regning.
Den foreløbige pris er beregnet
til kr. 1.880 pr. deltager. Men vi
er nødsaget til at tage et forbehold for eventuelle ændringer.
Bemærk også, at der vil blive sat
tid af til at udnytte de fantastiske
toldfrie indkøbsmuligheder på
havneområdet i Rostock…du
kan næsten tjene hele tur-prisen
hjem på besparelser….og der er
plads i bussen til indkøbene !

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 med rigtigt mange
præmier i spil.

Tilmelding skal ske direkte til
formanden på af@fisker.dk,
senest den 1. juni 2019.

Foto: Britta Christensen

Hansestæderne rummer mange flotte huse

Foto: Anders Fisker

4

BRUGT
EL-MOTOR
SÆLGES
24V EL motor 1,3kW outboard til
fastmontering/ratstyring incl, trinløs fartregulering. Kan tilpasses
forskellige bådtyper, garanti gives. Ring til:

TEKNISKE NYHEDER FUNDET PÅ NETTET
Undervands videooptager med
infrarødt lys, så man kan følge
med i, hvad der foregår under
vandoverfladen, mens man sejler
– kan man leve uden?

Ole Olesen

TLF. 51 23 10 23

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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Alarmklokke til montering på fiskestangen, der giver lyd, når
der er bid …

BÅDMESSE I FREDERICIA
Der afholdes stor indendørs bådmesse i Fredericia i Messe C,
Vestre Ringvej 101, 7000 Fredericia i dagene 28. februar til 3.
marts 2019.
Der bydes på mange spændende nyheder for alle typer af
bådfolk og også for lystfiskere.
Se selv mere på
www.boatshow.dk.

NYT FRA HAVNEFOGDEN
Ny mand på havnen
Fra sæsonstart vil Kaj Hansen
varetage det praktiske arbejde
på havnen med græsslåning
m.m.
Jeg vil stadig fungere som havnefoged i forårssæsonen.
Glæder mig til, at bådene kan
komme i vandet, så der igen
kommer liv på havnen.
På Fredericia Boat Show kan de
besøgende bl.a. opleve en dybdegående verdensnyhed, nemlig
den avancerede Claudius Mini
undervandsdrone, som fra ned til
100 m’s dybde kan sende undervandsbilleder til ejerens smartphone eller tablet. Virkelig spændende nyhed!
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På gensyn på havnen
Britta

SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2, 3480 Fredensborg

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 28. MARTS 2019
KL. 19.30
I HYTTEFADET PÅ SØRUP HAVN
I henhold til vore vedtægter har vi hermed fornøjelsen at indkalde til
den årlige, ordinære generalforsamling, der som sædvanlig afholdes i
vort klubhus på havnen.
Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:
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 suppleant til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Ad 6 Fastsættelse af kontingent:
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.
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
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