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ÅRETS ARRANGEMENTER
INVITATION TIL GENERALFORSAMLING
VELKOMMEN TIL TOTAL RENOVERET HAVN
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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

EN TOTAL RENOVERET
HAVN BYDER ALLE MEDLEMMER OG GÆSTER VELKOMMEN TIL SÆSON 2017

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:
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 2017

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen
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Det er ikke uden stolthed, at bestyrelsen kan indlede den nye
sejlersæson med en havn, der
nu, efter afslutning af den
igangværende renovering, er
blevet total istandsat fra ende til
anden. Næsten alt det gamle
træværk er skiftet ud – og havnen skulle nu kunne holde
mange år uden de større reparationer.
Det er en dejlig fornemmelse, at
vi nu har været hele vejen rundt
– og fået moler og træværk, der
kan holde mange år ud i fremtiden. At vi har skaffet det meste
af finansieringen selv, hører
også med til stoltheden.
Mød op på generalforsamlingen
og hør mere om renoveringen
og glæd jer til en utrolig oplevelse samme aften, hvor fotograf Per Finn Nielsen kommer
og viser bl.a. fantastiske fotos
af fugle og dyr – optaget både
over og under søoverfladen.
Anders Fisker, formand

ARRANGEMENTSKALENDER
FOR 2017
Generalforsamling
Torsdag den 30. marts
kl. 19.30.
Sted: Hyttefadet, Sørup Havn.

ledforedrag af vores lokale fotograf Per Finn Nielsen, Fredensborg.
Vi kan love en overordentlig
stor oplevelse i verdensklasse –
intet mindre!

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. Formanden 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 suppleant
til bestyrelsen
9. Valg af revisor
10. Eventuelt
Ad. 6.
Bestyrelsen foreslår
uændret kontingent

Bemærk, at aftenen krydres
med et meget spændende bil-
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Foto :Per Finn Nielsen

Der bydes på forfriskninger.
På bestyrelsens vegne
Anders Fisker
Formand
Maj
Havnedag/Arbejdsdag
Lørdag den 20. maj
kl. 10.00
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.

September
Studietur
Søndag den 24. september
kl. 9.00.

Foto: Lizzie Sørup Pedersen

August
Sejlerskovtur
Søndag den 20. august
kl. 12.

Den årlige studietur går denne
gang til Andelslandsbyen Nyvang i Holbæk. Du kan glæde
dig til et historisk tilbageblik,
hvor originale huse, butikker, biler, maskiner og beklædning vises frem.

Den årlige sejlerskovtur til Dr.
Bøge i Gribskov med start fra
Sørup Havn, plejer at være
hyggelig med udfordringer som
tovtrækning og bueskydning
mv.

Du kan også opleve mejeriet eller smedjen i funktion. Det bliver virkelig et nostalgisk trip tilbage til fortiden – måske, som
da du var barn.

Foto: Anders Fisker
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Der vil selvfølgelig blive tid til
kaffepauser og frokost

HUSK DET GODE MEDLEMSTILBUD HOS BAUHAUS
Som bekendt har bestyrelsen
forhandlet sig frem til en god aftale med Bauhaus i Hillerød.
Alle medlemmer med bådplads
burde have fået udleveret et
medlemskort, som det viste,
med angivelse af bådpladsnummer:

Senere skal vi forbi Holbæk
Havn, da det jo er en studietur.
Pris for turen oplyses i næste
nummer af Bølgebryderen, men
reservér dagen allerede nu.

December
Julebanko torsdag den 7. december kl. 19.00
Sted: Fredensborg Bibliotek,
Kom til det årlige tilløbsstykke,
hvor vi afholder det populære
julebanko med kaffe, julekage
og godter – og med rigtig
mange præmier i spil.
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Med dette kort kan man købe
alle slags varer i Bauhaus fra
træpiller, tømmer, havemøbler
til bådudstyr incl. bundmalinger,
skibslak- og malinger, glasfiber
coating og meget mere – og alt
sammen får du 10% rabat på
ved fremvisning af de uddelte
kort.
Bauhaus har åbent alle dage i
ugen og ligger på Sigrunsvej i
Hillerød.
Rabatkortene udleveres af havnefogeden til nye bådpladslejere.

NYT REDNINGSUDSTYR

NYT FRA HAVNEFOGDEN

Der er tale om en redningskrans. Men det nye er, at den er
motoriseret og kan styres via
fjernbetjening!

Ejer til denne trailer efterlyses.

Foto: Britta Christensen

Denne trailer har stået
udbenyttet på havnen i flere år.
Såfremt jeg ikke hører fra
nogen inden 15. marts vil den
blive fjernet fra havnen.
Man kaster den simpelthen ud i
vandet – står parat med fjernbetjeningen og dirigerer det
hurtigsejlende redningsbælte
over til den, der er faldet overbord.

Der er stadig lukket for vandet i
Hyttefadet, men vand kan
hentes på dametoilettet, som
fortsat vil være åbent såfremt
vejret tillader det.

BRUGTE BÅDE KØBES
Vedkommende lægger sig i
kransen, og fra båden bliver
den dirigeret tilbage til båden,
så den forulykkede kan komme
ombord igen.
Se videoen på:
www.norasperformance.com
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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

HAVNERENOVERING
Som de fleste har observeret,
når de har været forbi havnen
er den sidste del af havnen ved
at blive renoveret.
Molen er færdig og snart går
bestyrelse og medlemmer i
gang med det store arbejde
med at sætte elstandere, lægge
fliser og græs, så midtermolen
kan være klar til sæsonstart.
Vi håber at blive færdige inden
1. maj, hvis vejret arter sig.
I god tid inden bådene skal i
vandet bedes I,som har
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bådplads på den nye mole
skifte el-stik og sørge for
bagfortøjning, da pælene står
længere ude i bassinet end før.
Ligesom i de andre nye moler,
må der ikke sømmes eller
skrues i de nye tvinger m.m.
På gensyn
Britta.
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