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Mange både ligger klar på deres pladser i havnen vel fortøjret. Men vi skal lige have temperaturen med, idet der i skrivende stund stadig er lidt nattefrost og dagtemperaturer under
de 10 grader. Men lige pludselig så er den der – solens magt,
og så kan vi igen opleve den
fantastiske oplevelse og frihed,
det er at sejle ud i egen båd i et
underskønt område.
I forbindelse med en velbesøgt
foredragsaften som bådelavet
afholdt den 9. april i Hyttefadet,
kom der en række tekniske nyheder på bordet, som i fremtiden gør det endnu nemmere at
sejle med meget kraftige elmotorer og dermed totalt støjfrit.
Måske kan det medvirke til, at
alle i fremtiden sejler med helt
støjfrie motorer, så naturoplevelsen bliver total?
Læs om bådlavets tilbud til en
række spændende arrangementer og sæt datoerne af i kalenderen allerede nu. Turene
skaber sammenhold og venskaber – og det er noget af ideen
med vores lille bådelav.
Anders Fisker, formand.
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR ÅRET 2015
Maj
Havnedag
Lørdag den 30. maj kl.10.00
Sted: Sørup Havn
Arbejdsdag på havnen, hvor
der ryddes op, repareres, m.m.
Der er arbejde til alle, og det er
dejligt at mødes og sludre med
nogen, som man måske ikke
lige ser, når man er på havnen.
Bådelavet byder på grillpølser
til frokost og behørig drikkelse
undervejs.

sædvanlig med en velkomstdrink i Sørup Havn. Alle medbringer egen madkurv og drikkevarer m.v. og bådelavet står
for arrangement af bl.a. den årlige støvlekastkonkurrence og
tovtrækning m.v. Det er virkelig
en sjov og hyggelig eftermiddag, hvor vi får snakket og grinet sammen – og det foregår
på en af de smukkeste steder i
Gribskov med udsigt over søen.
Deltagere, f.eks. passive medlemmer, der ikke selv har mulighed for at sejle, kan henvende
sig til formanden. Inden afgang
bliver det så koordineret, hvem,
der kan have gæster med.

Foto: Lizzie Sørup Pedersen

Foto: Britta Christensen

August
Sejlerskovtur
Søndag 9. august kl. 12.00
Sted: Start fra Sørup Havn
Den årlige, hyggelige sejlerskovtur til Dr. Bøge starter som
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September
Studietur
Søndag den 20. september
kl. 9.00
Sted. Start fra Sørup Havn
Den årlige studietur går til
Malmø, hvor vi besøger Malmöhus Slott og det Maritime

Museum, som ligger lige ved siden af slottet.
Vi kan love jer en virkelig spændede tur, til et slot, som oprinde
ligt er bygget af Erik af Pommern, for på denne måde at
sikre Øresundstolden. Det er
Nordens ældste bevarede slot!

overfor slottet. Et spændende
museum. Oplev også den
skønne slotspark.
Pris kr. 295, som dækker bustur, færgebillet, adgangsbillet til
museerne, frokost og eftermiddagskaffe.
Beløbet betales ved bussen.
Drikkevarer betaler du selv.
Tilmelding til havnefogeden kan
ske fra nu af.
Email: soeruphavn@gmail.com

December

Malmöhus Slott

Rent museumsmæssigt er det
udformet meget informativt, og
som dansker er det rigtigt interessant at se. Deltagerne får en
rigtig god oplevelse.

Julebanko
Torsdag den 3. december
kl. 19.00
Sted: Fredensborg Bibliotek.

Julebanko er et tilløbsstykke

Riddersalen på Malmöhus Slott

Efter slottet spiser vi frokost i
Kommendantens Kafe’ og så
fortsætter vi i Teknikens og Sjöfartens Hus, der ligger lige
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Det hyggelige julemøde med
mulighed for at vinde juleanden
og den store gavekurv samt
mange andre gode sager.

NYT VÆRKTØJ FOR VORE
MEDLEMMER – EN BUNDSKRABER MED SUGEMULIGHED!

Vi skal være så miljørigtige som
muligt. Med denne bundskraber
med sugemulighed er vi rigtig
godt på vej, når bådene skal
forårsklargøres. Håndtaget er
hult og beregnet til tilslutning til
en støvsuger.
Find den nye skraber i materielrummet på hylden.
UDDRAG AF FORMANDENS
BERETNING PÅ GENERALFORSAMLINGEN DEN 26.
marts 2015.
Det har været et meget travlt,
spændende og godt år for Sørup Havns Bådelav! Men også
et år, der har været festligt, idet
vi jo kunne fejre 2 store ting:
nemlig indvielsen af nordmolen
efter endt ombygning og fejringen af lavets 25 års jubilæum.
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Som nævnt var en af de største
begivenheder modernisering af
ydermolen, der virkelig trængte
til fornyelse. Som bekendt havde vi i flere år søgt om midler
hos fonde, hvor det lykkedes os
at skaffe kr. 1 mill i private midler. Derudover havde vi selv
sparet kr. 330.000 op og Naturstyrelsen leverede træet, der
skulle nedrammes.
I kraft af en stor del eget arbejde sparede vi så mange
penge, at vi fik råd til også at
renovere halvdelen af midtermolen, når nu vi havde maskinerne på havnen. Så det var
bestemt et ekstra plus.
I forbindelse med indvielsen
den 11. september, afholdte vi
en fin reception med telt, pindemadder og forfriskninger. Over
hundrede gæster deltog i det
vellykkede arrangement, hvor
statsskovrider Jens Bjerregaard
og formand for Bevaringsforeningen No Widding holdt taler.
Selv sagde jeg som formand en
del om, hvor mange stammer
der var nedrammet og sluttede
med at udtale:
Uden jer medlemmers hjælp,
ville dette projekt ikke have
kunnet realiseres!!

Den anden store begivenhed
var afholdelse af en fest i anledning af Lavets 25 års jubilæum.
Små 100 medlemmer med ægtefæller deltog i festen, der foregik i festsalen på Asminderød
Kro i Fredensborg. Formanden
holdt festtalen og kunne i den
forbindelse takke lavets kasserer Henrik Axholt, der var medstifter af lavet og havde været
dets kasserer i alle 25 år – det
er da en imponerende bedrift.
Også selveste Dronning Margrethe – i fake udgave - dukkede op i fuld ornat.
Her er årets aktiviteter sådan
nogenlunde i kronologisk-orden:
 Sidst i maj afholdte vi
den årlige havnedag.
Rigtig mange medlemmer bakkede som sædvanligt op om denne
dag.
 I september var der indvielsesreception i anledning af Normolens åbning.
 Bådoptagningen i slutningen af oktober forløb
planmæssigt, og bådejerne kunne igen få en
ordentlig vinteroplægningsplads, da der ikke
var ombygning at tage
hensyn til.
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I november fejrede vi så
jubilæet med en stor
fest for knap 100 deltagere på Asminderød
Kro.
I starten af december afholdte vi årets julebanko. Vi var omkring
100 deltagere, og det
var ny rekord.

På denne generalforsamling er
det også på sin plads at sige
tak til Poul Christensen og Kurt
Lund. De har sørget for, at
Price Waterhouse Coopers
igennem en årrække har leveret
vores regnskab vederlagsfrit.
Poul og Kurt er nu gået på pension, og derfor er vi overgået til
at være almindelig kunde i revisorfirmaet. En ekstra stor og
dybfølt tak for denne flotte gestus.
Vores havnefoged Britta skal
også have en stor tak samtidig
med mine bestyrelseskolleger.
Endelig selvfølgelig også en tak
endnu engang til alle jer medlemmer for altid positiv opbakning til det arbejde, som bestyrelsen frivilligt lægger for dagen.
Anders Fisker, Formand.

NYT FRA BESTYRELSEN
På generalforsamlingen blev
det foreslået at suppleant Kim
Brogaard Jensen skulle indvælges i bestyrelsen, hvorved antallet af bestyrelsesmedlemmer
blev øget fra 4 til 5. hvilket indebar justering af vedtægterne.
Disse ændringer blev vedtaget
på en ekstraordinær generalforsamling den 6. maj.
Vi byder Kim velkommen i bestyrelsesarbejdet.
På generalforsamlingen blev
Peter Hammershøi valgt som
suppleant. Også han bydes velkommen!

Arbejdshandsker er også en
god ting at have med.

Stofvimpler til mastetoppen på
sejlbådene er stadig klar til udlevering hos mig.

NYT FRA HAVNEFOGDEN
Langsomt forsvinder bådene fra
landjorden og finder sin plads i
bassinet, men der er langt
endnu inden alle er i vandet.
Jeg har en forventning om, at
alle både er i vandet inden havnedagen den 30. maj, så vi kan
få repareret med grus på så
stort et areal som muligt.
På havnedagen kunne det
være rart, hvis et par stykker
medbragte en trillebør og en
skovl, da der skal lægges fliser
langs kanten på indermolen helt
ud til kajakbroen.
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BRUGTE BÅDE
KØBES
Glasfiberbåde op til 7m. Kanoer. Kajakker. Påhængsmotorer og Bådtrailere købes kontant.
Type, størrelse og stand underordnet.

Tlf. 40 87 81 38
Ring og få et bud
Træffes alle dage kl. 8-20
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