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Efter ca. 10 års diskussioner blev
det den 14. december 2017 endelig besluttet at oprette Danmarks 5. nationalpark: Kongernes Nordsjælland.
Nationalparken omfatter Nordsjællands store skove, søer og
landområder med unikke naturværdier samt en lang række kulturspor fra kirke- og kongemagt.
Der er ingen tvivl om, at den
øgede fokus på Kongernes
Nordsjælland i fremtiden, vil øge
brugen af dette smukke og dejlige område. Esrum Sø er som
bekendt en del af nationalparken, men personligt tror jeg ikke,
der kommer flere både i søen af
den grund de første mange år.
Der er simpelthen ikke havnekapacitet til flere, og det vil sige, at
vi kan sejle i lige så meget fred
og ro og idyl som vi plejer. Ovenikøbet kan det forventes, at faciliteterne i land langs Gribskov
bliver endnu bedre. Hvor er vi
sejlere heldige!
Velkommen til en ny og dejlig
sæson i Sørup Havn og Esrum
Sø!
Anders Fisker, formand
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Foto: Poul Christensen

August
ARRANGEMENTSKALENDER
FOR 2018
Marts
Generalforsamling
Torsdag den 22. marts kl.
19.30.
Sted: Hyttefadet, Sørup Havn
Se særskilt invitation til generalforsamlingen her i bladet.
Der bydes på forfriskninger.

Sejlerskovtur
Søndag den 12. august
kl. 12.00
Den årlige, hyggelige sejlerskovtur til Dr. Bøge i Gribskov med
start fra Sørup Havn, plejer at
være hyggelig med udfordringer
som tovtrækning og bueskydning
mv.

Maj
Havnedag/Arbejdsdag
Lørdag den 26. 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.

Foto: Lizzie Sørup Pedersen

September
Studietur
Søndag den 23. september
kl. 9.00. Mødested Sørup Havn
Den årlige studietur går til Møn,
hvor vi skal besøge Møns Geocenter, der fører os 17 millioner
år tilbage i tiden. Det er utroligt,
hvad man kan få oplyst om fortiden ved at se på sten m.v.
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Vi kommer også forbi Fanefjord
Kirke, som ligger smukt på den
yderste spids mod fjorden. Det er
ikke sikkert på nuværende tidspunkt, at vi kan komme ind i kirken.

Eftermiddagskaffen får vi i Galleri
Ewald, der også er smukt beliggende på Møn. Det er en kunstner fra Auderød, Hans Ewald,
der for nylig er flyttet til Møn og
åbnet eget Galleri.
Hans kone Camilla er samtidig
blevet turistchef for Møn. Så
samtidig med kaffen og kagen,
får vi en kort beretning om,
hvor mange spændende aktiviteter de har gang i på det smukke
Møn.

Efterfølgende skal vi langt ud i
skoven til Fanefjord Skovpavillon, der er utroligt smukt beliggende.

Galleri Ewald, Møn

Turen forventes afsluttet ved 17tiden med lidt hygge og en lille
drink i Hyttefadet.
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December
Julebanko
Torsdag den 6. december
kl. 19.00.
Sted: Fredensborg Bibliotek

Foto: Anders Fisker

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

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

VORES NYE NATIONALPARK
KONGERNES NORDSJÆLLAND
Foto: Anders Fisker

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN
22. MARTS KL. 19.30 I HYTTEFADET PÅ SØRUP HAVN
I henhold til vore vedtægter har
vi hermed fornøjelsen at indkalde
til den årlige, ordinære generalforsamling, der som sædvanlig
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Det såkaldte "kerneområde" i
forslaget til Nationalpark Kon gernes Nordsjælland er Gribskov. Navnet indeholder den
gamle danske betegnelse
grib, der f.eks. i "gribsjord" angiver et areal, som ikke ejes af
nogen bestemt, altså oprindelig en art fællesskov.

Kongernes Nordsjælland er
rig på skov og søer, tætbefolket og samtidig hjemsted for
et veludviklet turisterhverv
med mangeartede tilbud.
Gribskov er med sine 5.500
hektar den næststørste af
vore gamle skove. Gribskovs
størrelse, varierende karakter
og kuperede terræn giver oplagte muligheder for at skabe
store naturoplevelser med en
vild og mere dynamisk skovnatur.
I skoven findes store, skorpede gamle ege, som blev
plantet cirka ti år efter, englænderne erobrede den danske flåde i 1807. Man måtte jo
plante mange egetræer for at
sikre forsyningerne til fremtidens skibe. Nu er træerne klar
til brug, men linieskibenes tid
er forbi. Esrum Sø er med
sine i alt 1.736 hektar Danmarks næststørste sø. Siden
etableringen af en skarvkoloni
i den sydligste ende af Esrum
Sø er skarven blevet almindeligt forekommende ved søen.
Esrum Sø er enestående i
Danmark med sit rene vand
og varierede dyreliv, den imponerende størrelse, landska-
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belige beliggenhed og den udbredte rekreative anvendelse i
samspil med naturen.
NYHEDER FOR BÅDFOLKET
Har du børn eller børnebørn er
det klart, at du er nødsaget til at
bygge en mini-motorbåd til junior. Nedenstående er bygget af
en bedstefar i Australien:

Ønsker du, at der skal være
plads til endnu flere ombord, ja
måske plads til at danse, er det
måske en båd som nedenstående, der skal anskaffes?

Har du ingen at danse med kan
du måske gøre som denne amerikaner – indryk en annonce:

vanddybde, så vi ved, hvor vi
skal foretage uddybning af havnen. Undersøgelsen kaldes hydrografisk måling og foregår via
en vandscooter med måleudstyr.
Rasmus Krogh fra firmaet FlexSurvey Aps har stået for målingen, der gentages til foråret, hvor
der er mere vand i havnen.

DYBDEMÅLING AF HAVNEN
Flere af medlemmerne i den inderste del af yderhavnen har sikkert konstateret meget lave
vanddybder flere steder. Det
hænger sammen med, at der er
et udløb i havnen af Sørupgrøften, hvorved der sker aflejring af
sand m.m.

Rasmus Krogh

BRUGTE BÅDE
KØBES
Glasfiberbåde op til 7m. Kanoer.
Kajakker. Påhængsmotorer og
Bådtrailere købes kontant. Type,
størrelse og stand underordnet.

Tlf. 23 91 34 55
Ring og få et bud
Træffes alle dage kl. 8-20

Foto: Poul Christensen

I den forbindelse har vi fået foretaget en professionel måling af
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