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VELKOMMEN TIL EN NY SIKKER SÆSON PÅ SØEN…

SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg
Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:
Formand Anders Fisker
Næstformand Ole Olesen
Kasserer Henrik Axholt
Sekretær Erik Finn Jensen
Kim Brogaard Jensen
Suppleant Peter Hammershøj

29700050
48485460
48483210
48482843

Hjemmeside:
www.soeruphavn.dk
Havnefoged:
Britta Christensen
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 maj 2016
Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen

Svenskerne har altid været lidt
foran, når det drejer sig om sikkerhed. F.eks. er det Volvo,
som for 40 år siden udviklede
trepunktssikkerhedsselen til biler – en sele, som alle biler anvender den dag i dag.

Også på søsiden tænker de lidt
anderledes. Gennem mere end
100 år, har der i mange byer
langs de svenske kyster været
et privat søredningskorps, som
er uafhængigt af staten og udelukkende baseret på frivillige
kræfter og donationer! Noget
tilsvarende findes i Danmark i
mindre udgave.
Nu er svenskerne begyndt at
oprette frivillige søredningstjenester også ved større svenske
søer. De 2 første stationer er i
gang. Spørgsmålet er, om det
også vil være aktuelt ved Esrum Sø?
Endnu engang velkommen til
en ny og sikker sæson på Sørup Havn og Esrum Sø! Vi satser på forrygende vejr, der giver
lyst til mange sejltimer.
Anders Fisker, formand.
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR ÅRET 2016
Marts

Generalforsamling
Torsdag den 31. marts
kl. 19.30.
Sted: Hyttefadet, Sørup Havn
Se særskilt invitation her i bladet, og vedlagt dette blad.
Efter generalforsamlingen vil
der med udgangspunkt i ældre
malerier og fotos blive en snak
om Sørup Havns historie ved
Poul Christensen. Der
bydes på forfriskninger.
Maj

Arbejdsdag
Lørdag den 28. maj
kl. 10.00.
Arbejdsdag på havnen, hvor
der ryddes op, repareres, males
m.v.

Foto: Britta
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August

Sejlerskovtur
Søndag den 14. august
kl. 12
Den årlige, hyggelige sejlerskovtur til Dr. Bøge i Gribskov,
hvor alle medbringer egen madkurv m.m.
Start fra Sørup Havn
September

Studietur
Søndag den 18. september
kl. 8.00
BEMÆRK TIDSPUNKTET DET ER 1 TIME TIDLIGERE
END NORMALT!
Den årlige studietur går denne
gang til Fyn, nærmere betegnet
Kerteminde, hvor vi skal oplevede det ualmindelige dejlige
Johannes Larsen Museum og
Ladby Skibet med frokost på
Kerteminde havn. Pris kr. 295
for bus, entreer og frokost og
eftermiddagskaffe.
Start fra Sørup Havn Reserver
datoen allerede nu. Begrænset
antal pladser!

sædvanlig afholdes i vort klubhus på havnen.
Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne følgende:

Maleri af Johannes Larsen

December

Julebanko
Torsdag den 8. december
kl 19.
Sted: Fredensborg Bibliotek,
Jernbanegade, Fredensborg
Det hyggelige julemøde med
mulighed for at vinde juleanden
og mange andre gode sager.
INDKALDELSE TIL
GENERALFORSSAMLING I
SØRUP HAVNS BÅDELAV

Generalforsamling
Torsdag den 31. marts
kl. 19.30
Sted: Hyttefadet, Sørup Havn.
I henhold til vore vedtægter har
vi hermed fornøjelsen at indkalde til den årlige, ordinære
generalforsamling, der som
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1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Godkendelse af det reviderede regnskab
4. Forslag fra bestyrelsen
5. Forslag fra medlemmer
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg til bestyrelse
8. Valg af 1 suppleant til
bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Ad 6: 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

GODE TILBUD TIL MEDLEMMERNE
Som bekendt har bestyrelsen
sidste år forhandlet sig frem til
en god aftale med Bauhaus i
Hillerød. Alle aktive medlemmer
med bådplads har fået tildelt et
medlemskort som det viste med
angivelse af bådpladsnummer:

Mange medlemmer har endnu
ikke afhentet deres kort, der
kan udleveres hos havnefogeden.
ANNONCE
Har du spørgsmål til el installation i din båd? er din elmotor
gået i stykker? Vil du købe en
ny, 12, 24, 48V elmotor eller
måske en brugt? Vision batterier i forskellige størrelser osv.
Kontakt Heman Teknik aps.
clifford@heman-teknik.dk
SVENSK OG DANSK SØREDNINGSTJENESTE – HVAD ER
DET?

Med dette kort kan man købe
alle slags varer i Bauhaus fra
træpiller, tømmer, havemøbler
til bådudstyr incl. bundmalinger,
skibslak og malinger, fender,
glasfiber coating og meget
mere – og alt sammen får du
10% rabat på ved fremvisning
af kortet. Vi er i bestyrelsen ret
stolte over, at vi har forhandlet
os frem til en så fordelagtig ordning i et varehus, hvor priserne
i forvejen er meget fornuftige.
Bauhaus har åbent alle dage i
ugen og ligger på Sigrunsvej i
Hillerød.
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Søredningstjenesten i Sverige
blev startet af ildsjæle for mere
100 år siden – og det er fortsat
frivillige ildsjæle, der driver de
indtil nu 68 stationer langs de
svenske kyster – uden statslige
tilskud. Og fra juli sidste år har
man sat forsøg i gang på 2 af
de større søer.
I Sverige sker de fleste drukneulykker i søer (men de har også
betydeligt flere og større søer
end i Danmark) – og Sjöräddningssällskapet har en målsætning der siger: nul omkomne i
svenske vande!

Der findes 2100 frivillige søreddere, som er parate til at rykke
ud og redde liv langs de svenske kyster. De er specialuddannede og arbejder desuden med
at sprede information om søsikkerhed og forebyggelse af ulykker.

farvande, som har brug for assistance, til nærmeste havn.

Alle stationer har specialbyggede redningsfartøjer og til søbrug har de udviklet særligt
fladbundede både, der også
kan sejle på helt lave vanddybder. De forestår 70% af alle søredninger i Sverige. Søredningstjenesten er en forening,
der udelukkende finansieres via
medlemsskaber, gaver og
fondsmidler.
…. OG HVAD SKER DER I
DANMARK PÅ SØREDNINGSFRONTEN?
For mere end 10 år siden besluttede nogle ildsjæle at starte
en station i Nordsjælland efter
en henvendelse fra det Svenske Søredningsselskab. Svenskerne kunne se de blev kaldt
ud til flere og flere søredninger i
den danske del af Øresund. I
dag er der 10 stationer ved
danske kyster og omkring 170
frivillige som 24 timer i døgnet
og 365 dage om året står klar til
at hjælpe sejlere i indre danske
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SPRØRGSMÅLET ER, OM
DER ER BEHOV FOR EN ELLER ANDEN FORM FOR SØREDNINGSTJENESTE VED
ESRUM SØ?
Medlemmer må gerne henvende sig til bestyrelsen, hvis
de mener, der er et behov og
om de syntes, det kunne være
en idé!

IDEER TIL NYT BÅDUDSTYR

Enhånds-paddel med et greb,
der gør det nemt at padle med
en hånd og samtidig styre jollen
med den anden. Højeffektiv,
fleksibel, brudsikker, flyder.

Elektrisk motor med teleskop,
så den er nem at pakke ned i
f.eks. et bagagerum i en bil.
NYT FRA HAVNEFOGEDEN
Havnen sælger godkendt 220V
kabel i metermål samt godkendte stik, henvendelse til undertegnede.

5-trins nødstige, der kan monteres indenbords og rulles ud.
Undervandskikkert.
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Jeg glæder mig til at sejlsæsonen nærmer sig, så vi igen kan
mødes på havnen.
Opkrævning af bådpladsleje udsendes ca. 1. april med betalingsfrist 15. april.
Nu stiger portoen igen, så fremover vil bølgebryderen kun
fremsendes pr. mail eller man
kan læse den og tidligere
numre på Sørup Havns hjemmeside.
www.soeruphavn.dk
Har man ingen mail, kan man
ved henvendelse til mig få bølgebryderen på anden måde.
På gensyn
Britta
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