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ÅRETS ARRANGEMENTER
UDDRAG FRA FORMANDENS ÅRSBERETNING
VELKOMMEN TIL ARBEJDSDAG PÅ HAVNEN
VELKOMMEN TIL RECEPTION I AUGUST
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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

SPECIALHOLD AF FRIVILLIGE FÆRDIGGJORDE MIDTERMOLEN

Information og medlemstegning
hos bestyrelsesmedlemmerne:

Et hold på 16 medlemmer knoklede løs i en hel weekend for at
færdiggøre midtermolen i april
2017.

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

Fra bestyrelsens side sender vi
en ekstraordinær stor tak til det
tapre hold, der som eneste belønning fik serveret morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.

Onsdag 15.30 – 17.30
Søndag 10.00 – 12.00

Næste blad udkommer i august 2017

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen

Bestyrelsen er dem evigt taknemmelig.
Anders Fisker, formand
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR 2017

NYHED!!!
Lørdag den 19. august kl. 13.
Havneindvielses-reception

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.

Alle medlemmer med pårørende inviteres til en storstilet
reception, hvor vi fejrer, at nu er
hele vores havn blevet renoveret og flot.
Der vil blive taler og budt på
stående frokost og andre indslag, der kan medvirke til at
gøre dagen festlig. Det er et
kæmpestort frivilligt arbejde,
der ligger bag denne indvielse,
og det er absolut på sin plads,
at vi fejrer os selv. Bestyrelsen
glæder sig til at se så mange
medlemmer som muligt, som
har lyst til at gøre dagen festlig
og mindeværdig!

September
Foto: Lizzie Sørup Pedersen

Studietur
Søndag den 24. september
kl. 9.00.

August
Sejlerskovturen den 20. august er aflyst til fordel for en
reception, hvor vores færdigrenoverede havn indvies.
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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.

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.
Tilmelding til havnefogeden.

Du kan også opleve mejeriet eller smedjen i funktion. Det bliver virkelig et nostalgisk trip tilbage til fortiden – måske, som
da du var barn.
December
Julebanko torsdag den 7. december kl. 19.00
Sted: Fredensborg Bibliotek,

Der vil selvfølgelig blive tid til
kaffepauser og frokost

Kom til det årlige tilløbsstykke,
hvor vi afholder det populære
julebanko med kaffe, julekage
og godter – og med rigtig
mange præmier i spil.

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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FORMANDSENS BERETNING
FOR ÅRET 2016 PÅ GENERALFORSAMLINGEN 30.
MARTS 2017. (Forkortet udgave)……

Det har endnu engang været et
meget travlt, men godt år for
Sørup Havn og Sørup Havns
Bådelav!
Bestyrelsens arbejde er som
bekendt at lægge de overordnede linjer, der kan have betydning for havnen nu og i fremtiden
Vi har ansvar for mange praktiske ting som vedligeholdelse af
bygninger og arealer, affaldstømning og rengøring samt opkrævning af pladsleje. Derudover skal vi rense op i forbindelse med åløb på havnens
grund.
Bestyrelsen har gennem året
afholdt 10 bestyrelsesmøder
samt møder med Naturstyrelsen flere gange. Bestyrelsesmøder varer ofte 3-4 timer pr.
gang og udover de på dagsordenen faste punkter, er der løbende dialog om alt, hvad der
rører sig i og omkring havnen.
Formanden er medlem af det
såkaldte Søbrugerråd for Esrum Sø, hvor en lang række interessenter i og omkring Esrum
Sø deltager. Her er Naturfredningsfolk, ornitologforeninger,
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kano-og kajakklubber, bådfarten, sejlklubber, lodsejere, fiskeklubber, de involverede
kommuner og en række andre.
Der diskuteres omkring miljøforholdene i søen, og de forskellige brugeres aktiviteter. Et særligt interessant indlæg på årsmødet var orienteringen om, at
en professor havde kombineret
informationerne fra Ferskvandsbiologisk Institut i Hillerød, der
siden 1883 har lavet målinger i
Esrum Sø, med Lystfiskeriforeningen af 1892’s notater om
fangstmængder og typer, vejrforhold m.v. Et enestående
værk, idet ikke andre søer i
hele verden har været udsat for
lignende målinger og observationer i mere end 100 år. Meget
interessant!
Bådelavet har p.t. 120 aktive
medlemmer og 119 passive
medlemmer. Især de passives
antal er steget. At det er attraktivt at have bådplads i Sørup
Havn viser følgende: der er p.t.
37 på venteliste!
Nu vil jeg ridse en række af
årets aktiviteter op sådan nogenlunde i kronologisk-orden:
I marts afholdt vi generalforsamling. I marts deltog formanden og sekretæren i møde i Søbrugerrådet for Esrum Sø.

Sidst i maj afholdt vi den årlige
havnedag. Rigtig mange medlemmer bakkede som sædvanligt op om denne dag.
Sejlerskovturen i august blev
gennemført til trods for, at der i
tiden op til afsejling havde været utroligt dårligt vejr. Så for en
gangs skyld var deltagerkredsen begrænset. Men vi fik grillet
og skudt med bue og pil som vi
plejer og fik snakket meget
mere med hinanden, fordi vi var
en mindre gruppe.
I september gennemførte vi
endnu engang en succesfuld
studietur – denne gang til Museet Sund og Bælt i Kerteminde
samt til Johannes Larsen Museet på Fyn. Vi var en busfuld
på omkring 40 medlemmer med
ægtefæller.
I oktober opsatte vi skilt på havnen om, at en ombygning ville
finde sted i perioden fra oktober
2016 til april 2017.
I november skete der noget
overraskende. Der kom en
mand forbi med en papkasse.
Han havde hørt om vores store
ombygningsprojekt, og at vi
selv stod for det hele - så han
kom såmænd forbi med
100.000 kroner! Giveren ønsker
at være anonym.
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I oktober og november begyndte planlægningen af ombygningen. Lærkestammer blev
leveret og entreprenøren gik i
gang og er altså blevet færdig
med nedstamning af pælene
her i dette år for ca. 1 måned siden. Pælene blev banket i indvendigt i forhold til de gamle, så
der var masser af jord, der blev
gravet op. Denne jord er lagt på
molen, der så er blevet lidt højere. Nu mangler der elstandere, SF sten langs molen og
så rullegræs – og med lidt held
færdiggøres dette arbejde indenfor de næste 14 dage.
I starten af december afholdt vi
årets julebanko. Vi var omkring
75 deltagere, og stemningen
var rigtig god som altid. Det er
et arrangement, som stort set
er uden omkostning for bådelavet, idet salg af lodder og køb
af gevinster går lige op mod
hinanden. Det er rigtigt dejligt,
at der mange, der gerne giver
en hånd med både før og efter
arrangementet.
Også i 2016 havde mange
glæde af vores samarbejdsaftale med Bauhaus i Hillerød,
som bl.a. sælger udstyr og maling og lak til både. En aftale,
der sikrer alle vore aktive medlemmer en rabat på 10% af alt,
hvad de køber i Bauhaus. Vi

syntes selv, at det er en meget
fordelagtig aftale, vi her har indgået.

Poul er også den, der ofte rådgiver foreningen i økonomiske
spørgsmål.

Vor tidligere suppleant Brian
Rode har gennem året redigeret vores hjemmeside med kyndig hånd og sørger for opdatering og modernisering sammen
med havnefogeden. Så tak til
dig Brian!

Bestyrelsen har sendt nye ens
kontrakter ud til alle medlemmer i 2016 – et stort arbejde,
som havnefogeden har medvirket i.

I denne beretning vil jeg også
takke vort mangeårige medlem
Jens Pedersen, der er lavets
tekniske hjælper, og som altid
står klar til at give en praktisk
hånd med, når der f.eks. skal
skiftes hjul på en trailer eller
lign. Tak til dig Jens.

Min allerstørste tak går til mine
bestyrelseskolleger og vores
suppleant. Disse er som bekendt: Næstformand Ole Olesen, kasserer Henrik Axholt, sekretær Erik Jensen, bestyrelsesmedlem Kim Brogaard Jensen og suppleant Erik WindJensen. Samtlige arbejder gratis og på frivillig basis.

Også tak til intern revisor og
medlem Poul Toftegård for omhyggeligt arbejde – han arbejder som alle andre også gratis.

Endelig selvfølgelig også en
stor tak til alle jer medlemmer
for jeres altid positive opbakning til det arbejde, som bestyrelsen lægger for dagen.

Vores havnefoged Britta skal
også have en rigtig stor tak. Din
indsats som havnefoged er
uvurderlig – ikke mindst i din
håndtering af medlemmerne.
Også en stor tak til din mand,
Poul Christensen, som nu bliver
kaldt HAèr – nemlig havnefoged assistent. Du assisterer på
mange måder på bedste vis.

Anders Fisker, Formand.
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Efter generalforsamlingen holdt
fotograf Per Finn Nielsen, Fredensborg et forrygende flot foredrag, hvor han viste fotos af
fugle ved Esrum Sø i verdensklasse. Han har udgivet bogen:
Fredensborg Vertikalt med mesterskud fra Esrum Sø og Fredensborg.
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