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SOCIALT SAMVÆR GIVER
LIVSKVALITET
I disse tider, hvor alting bliver
målt og vendt og drejet, er det
meget rart at finde ud af, at vores lille havnelav følger med tiden.
Et er, at vi har – set med egne
øjne – en af landets mest naturskønne havne, med natur, udsigt og en forbavsende fred og
ro.
Noget andet er, at vi er med til
at forøge vore medlemmers
livskvalitet, fordi vi har er et
utroligt godt samvær.
Alle undersøgelser viser nemlig, at vores livskvalitet stiger, jo
flere venner og bekendte man
kan hilse på eller snakke med,
og som man føler et fællesskab
med.
Året rundt er vi på: Senest har
vi haft bådoptagningsdagen,
hvor der er tradition for kaffepauser med franskbrød og
hjemmelavet syltetøj.
I september var vi en hel busfuld, der var på en hyggelig studietur til Fyn. Vi har den årlige
sejlerskovtur. Og i næste måned kommer det årlige julebanko med op til 100 deltagere.
Anders Fisker, formand
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR RESTEN AF 2016
December
Julebanko torsdag den 8. december kl. 19.00
Sted: Fredensborg Bibliotek,

Arrangementet er forbeholdt
medlemmer og deres pårørende. Man møder bare op med
godt humør – og så håber vi på
at have plads til alle.
JULEGAVE-IDÉER TIL BÅDEJEREN DER HAR ALT….

Det hyggelige julemøde med
mulighed for at vinde juleanden
og den store gavekurv samt
mange andre gode sager.

Foto :Lizzie Sørup Pedersen

År for år har vi rekorddeltagelse
til dette arrangement, hvor vi
også når at synge julesange og
drikke kaffe, spise julekager og
guf. Den hyggeligste start på julemåneden man kan ønske sig.

Foto: Lizzie Sørup Pedersen
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1.
Ny model af selvlænsende
pumpe, der suger vand op, så
der kun er 10 mm tilbage. Kan
monteres vertikalt og horisontalt.

2. Færdigsyede presenninger

Fremtidens motorbådssejlads
er komfortabel, lydløs,
forureningsfri og CO2neutral.
- Ingen støj og vibrationer
- Ingen lugt og røg
- Bedre komfort og naturoplevelser
- Hurtig afgang og nem manøvrering
- God samvittighed overfor
klima, miljø og natur
- Ingen eller meget lav "brændstofafgift
NYT FRA HAVNEFOGDEN

Måske er den gamle presenning ved at være lidt mør. Faktisk er det muligt at købe presenninger, der er skåret, så de
er tilpasset sejlbåde eller joller.
Og man kan få færdige klemmer med øjer, så det ikke er
nødvendigt at lave ekstra huller.
3. Solcelledrevne både
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Så kom vinteren med is på
havnebassinet.
Grundet renovering spærres
havnearealet af fra 13.
november og indtil videre, og
der vil kun være mulighed for
parkering på pladserne ved
vejen.
Ting/jollevogne/stativer o.l.
liggende på oplagspladsen ved
stejlepladsen pr.1/12, som er
uden bådpladsnummer, vil blive
fjernet.
På gensyn
Britta.

HAVNEN RENOVERES
ENDNU EN GANG I VINTERSÆSONEN 2016/17.
Ovenstående skilt kommer
snart op på havnen.
Som en del sikkert ved, mangler vi at renovere venstre side
af midtermolen fra slæbestedet
og ud til enden.
Vi har arbejdet på projektet i
mere end 1 år, idet der både
skal være byggetilladelse og
miljøgodkendelser.
Det, der skal foretages, er, at
de gamle pæle skal trækkes op,
nye stammer skal nedrammes
og forbindes via ankre med den
modsatte side af molen, så
der ikke sker udskridning. Nye
gribestokke og fortøjningspæle
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skal også monteres. Der skal
lægges rør til strømførende ledninger og opsættes nye godkendte el-standere på begge sider af midtermolen samt græsarmeringssten langs med bolværket, og til sidst skal der rullegræs på.
Svært at få løst finansieringen
Det er jo staten, der ejer havnen, så reelt burde den jo betale for hele renoveringen. Men
sådan foregår det ikke, når vi
selv vil bestemme, hvornår ting
skal ske. Heldigvis har vi foretaget en vis opsparing siden sidste renovering, men haft store
problemer med at finde fondsmidler - forstået sådan - at vi
tidligere har fået i nærheden af
1 mio. kroner fra fonde. Det er

ikke lykkedes ligeså godt denne
gang. Solar Fonden har endnu
engang velvilligt ydet et pænt
bidrag i forbindelse med, at der
også skal foretages uddybning
af havnen visse steder.
Naturstyrelsen Nordsjælland leverer gratis de lærkepæle, der
skal nedrammes, men resten af
renoveringen må vi selv stå for.
Så for første gang nogensinde
har foreningen måttet påtage
sig et banklån på flere hundredetusinde kroner, for at få gennemført arbejdet, som vi finder
stærkt nødvendigt. Lånet vil
blive tilbagebetalt over 5 år,
uden at det af den grund vil
blive nødvendigt at forhøje havneleje m.m.
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Som det fremgår herunder skal
en del af havnearealet holdes
frit, så entreprenørerne kan
komme til med oplagsplads til
træ og maskiner.
Til foråret indkalder vi alle til at
give en hånd med, når der skal
lægges græsarmeringssten og
rullegræs. Denne medlemsindsats sparer havnen for mange
penge. Til gengæld har vi så til
foråret en hel renoveret og optimal havn, som vi alle kan
glæde os over

SUCCESFULD STUDIETUR
TIL FYENS LAND
Vi startede allerede kl. 8.00 på
Sørup Havn og var først
hjemme kl. 18.00, men trods en
lang dag, var det med højt humør hele dagen igennem på
den årlige studietur.
Vi besøgte udstillingscentret
Fjord & Bælt i Kerteminde, hvor
en oplagt guide viste os rundt
og fortalte om livet i de lavere
vande, der jo er i fjorde og bælter. Vi så sæler blive fodret og
kunne vinke til delfiner i en undervandstunnel. Meget informativt.
Dernæst var der ølsmagning og
frokost på Tornøes Hotel lige
ved siden af. Hold da op en god
historie og noget godt øl vi fik
lov til at smage i rigelige mængder og stemningen var sat resten af dagen. Siden så vi det
skønne Johannes Larsen Malerimuseum, hvor især hans fuglebilleder er utroligt flotte. Inden
hjemturen fik vi serveret kaffe
og hjemmebagte kager i haven.
Ved hjemkomsten var der efterslukning i Hyttefadet, og alle
kunne gå hjem med en god oplevelse i bådelavets regi.
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Ide fra Kerteminde Havn, hvor der ved grillpladserne er gratis krydderurter til grillen.
Måske en idé til Sørup Havn?

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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