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Det er altså lidt irriterende det
danske vejr…, vi havde sommerlignende vejrforhold tidligt i foråret og nu, hvor sejlsæsonen og
endnu mere klargøring står for
døren…, ja, så er der blæst med
hagl og sne. Vejret opfordrer ikke
til udendørsaktiviteter.
Men ud og sejle skal vi endnu
engang og nyde vores skønne
Esrum Sø. Samtidig går vi ind i
et jubilæumsår for vores lille
bådelav. I 30 år har vi selv administreret vores havn og stået for
store moderniseringer. Rigtigt
mange medlemmer har hjulpet til
i årenes løb. Og nu kan vi alle
nyde indsatsen, idet vores havn
står flottere og mere velplejet
end nogensinde.
Dette jubilæum fejrer vi med forskellige aktiviteter – bl.a. en herlig sommerfrokost i august og en
3-dages studietur til Hansestæderne i september. Læs mere
herom under aktiviteter. Læs
også om henvendelse til naboer
og anlæggelse af nye afløbsanlæg, så vi ikke fremover får ledt
gadevand ud i vores havn. Fra
bestyrelsens side ønsker vi en
god sejlsæson til alle!
Anders Fisker, formand
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR RESTEN AF 2019

Sæt kryds i kalenderen allerede
nu.

Maj

September

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

Studietur
20.-21.- 22. september

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.

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
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
på øen Rügen.

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!
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Frokoster, drikkevarer 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.
Der er på nuværende tidspunkt
21 tilmeldte, så turen gennemføres.

Men der er plads til 49 i bussen,
så hvis I vil med skal I tilmelde
jer inden den 1. juni.
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!
Tilmelding og yderligere info
direkte til formanden på af@fisker.dk,
senest den 1. juni 2019.

Hansestæderne rummer mange
flotte huse

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.

NYT FRA HAVNEFOGDEN
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.

Når I sætter både i – så husk
lige, hvor I hentede dæk m.m.
i efteråret og læg dem på
plads.
Fra 1. juli er jeg ikke længere
havnefoged.
Tak for mange dejlige år.
Britta
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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

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 herunder.
Kassereren gennemgik regnskabet, der blev godkendt.
Såvel bestyrelse som suppleant
og revisor blev alle genvalgt.
Der var ikke indkommet forslag
fra medlemmerne.
Kontingent fortsætter uændret.
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FORMANDENS ÅRSBERETNING VED GENERALFORSAMLINGEN (afkortet version)
Året 2018 var et drømmeår rent
vejrmæssigt – og det betød mere
sejlads på søen end f.eks. året
før. Men det betød også meget
lavere vandstand og opgroning
af mange vandplanter inde i havnen, som besværliggjorde ind-og
udsejling. Efter anmodning fra
flere medlemmer har der været
lavet forsøg med trin, når man
skulle ned i sin båd. Dette har resulteret i, at der nu produceres
10 sådanne til udlån til medlemmer, som har særligt lave både.
Forsøget kører i en sæson.
Bestyrelsen har gennem året afholdt 10 bestyrelsesmøder samt
møder med Naturstyrelsen. Formanden er medlem af det såkaldte Søbrugerråd for Esrum
Sø, hvor en lang række interessenter i og omkring Esrum Sø
deltager.
Bådelavet har p.t. 120 aktive
medlemmer og 119 passive
medlemmer. Især de passives
antal er steget. Der er p.t. 37 på
venteliste til bådplads.
Sidst i maj afholdt vi den årlige
havnedag.

I august blev formanden fejret i
anledning af hans 25 år som formand for Sørup Havns Bådelav.
Det blev fejret med en flot kurv
og en hyggelig middag her i Hyttefadet.
I september gennemførte vi
endnu engang en succesfuld studietur – Denne gang til Geocentret på Møn. Herefter gik turen til
Galleri Ewald. Turen sluttede
med after-drinks her i Hyttefadet.
Bådoptagningen i slutningen af
oktober forløb planmæssigt.
I starten af december afholdte vi
årets julebanko. Vi var omkring
75 deltagere, og stemningen var
rigtig god som altid.
Problemet med løse hunde og
hundeprutter overalt på havnen
har været stigende. Derfor er der
i årets løb opsat skilte for hundeejere. Derudover kan vi oplyse,
at der, mens havnefogeden
havde ferie, blev kraftigt beskåret
i buske og træer på ydermolen
uden tilladelse. I den anledning
uddeler Naturstyrelsen brev til
naboer.
Her i år 2019 kan vort lille bådelav fejre 30års jubilæum. I anledning af jubilæet har vi omdannet
årets sejlerskovtur til en frokost
for alle medlemmer med pårørende her på havnen.
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I forbindelse med 30-års jubilæet
arrangeres der også en udvidet
studietur til Mecklenburg-Vorpommern i september.
Vores havnefoged gennem 17
år, Britta Christensen, har valgt
at trække sig som havnefoged
her fra den 1. januar i år. Dog
hjælper hun stadig med det administrative i første halvdel af
dette år. Vi har indtil videre ansat
anlægsgartner Kaj Hansen som
HA’er også kaldet havnefogedassistent.
Henrik Kragh overtager jobbet
som havnefoged efter Britta.
Henrik bor direkte overfor havnen. Henrik er uddannet skibstømrer. Vi glæder os til det nye
samarbejde.
Britta har været enestående og
med fast hånd styret havnen. Så
vi er dig meget taknemmelige. Vi
satser på at fejre dig, når vi holder frokosten i august. Også en
stor tak til din mand, Poul Christensen, som har bistået dig med
meget af det praktiske.
Min allerstørste tak går desuden
til mine bestyrelseskolleger og
vores suppleant. Der gives ingen
honorering til bestyrelsen – alle
arbejder gratis og på frivillig basis.

Endelig selvfølgelig også en stor
tak til alle jer medlemmer for jeres altid positive opbakning til det
arbejde, som bestyrelsen lægger
for dagen.
UDDRAG AF BREV TIL HAVNENS NABOER FRA NATURSTYRELSEN NORDSJÆLLAND:
Sørup Havn ejes af Naturstyrelsen, der fastlægger de overordnede administrative retningslinjer
for Esrum Sø og Sørup Havn,
bl.a. i samarbejde med søbrugerrådet for Esrum Sø.
Der bliver lagt et stort arbejde i at
vedligeholde havnen – herunder
et stort frivilligt arbejde – til
glæde for alle, der bruger og besøger havnen. Har du som nabo
ønsker om ændringer på havnen, skal du henvende dig til
havnefogeden, der igen kan gå
til bestyrelsen for Sørup Havns
Bådelav.
Vi har i enkelte tilfælde konstateret, at naboer uden tilladelse og
på eget initiativ har foretaget beskæring af buske og træer på
havnen. En beskæring af vegetationen på Naturstyrelsens ejendom kræver forudgående skriftlig
tilladelse. Fremover vil Naturstyrelsen politianmelde sådanne arbejder, der ikke er aftale om.
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Du er velkommen til at medbringe din hund på havnearealet,
men den skal være i snor, da
ikke alle bryder sig om løse
hunde, og eventuelle efterladenskaber skal opsamles og lægges
i de affaldssække, der står rundt
om på havnearealet
Med venlig hilsen
Naturstyrelsen Nordsjælland
_________________________
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.

Rørende lægges ved den lange lige streg
øverst i billedet.

Sørup Havn, 1957. Sylvest Jensen Luftfoto, Det Kongelige Bibliotek.
På billedet ses det nuværende indre bassin anlagt omkring 1955 af fiskeforpagter Oscar Andersen. Det anlagte havnebassin blev benyttet til
10-15 både, som han selv udlejede samt Lystfiskeriforeningens ca. 10
både.
Bemærk at molen muliggjorde kørsel med biler. På stejlepladsen var der
pæle til ophængning af fiskenet. Under træerne var der indsejling til erhvervsfiskeren, ligesom denne kunne anvende den lange bro til sine
både. Nordøst for havnen var der tæt sivskov, hvor der nu er yderhavn
og græsarealer.
Særligt i Nordsjælland findes der mange gamle luftfotos fra 1940-1960
og disse kan findes digitalt via Det Kongelige Bibliotek under adressen
www.kb.dk dernæst ”materialer”, ”luftfoto”, ”se luftfoto” og dernæst
via landkort søge det område der ønskes fotos fra.
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