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SØRUP HAVNS BÅDELAV
Lindevej 2
3480 Fredensborg

NU FEJRER VI, AT RENOVERINGEN AF VORES HAVN ER
TOTAL
– OG DU ER INVITERET!

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 november
2017

Redaktion: Anders Fisker og
Britta Christensen

Bestyrelsen har besluttet at
fejre, at den endelige færdiggørelse af havnerenoveringen nu
er slut. Og det sker ved en festlig reception på havnen lørdag
den 19. august 2017 kl.13.
Vi syntes, at resultatet er blevet
så godt, at vi gerne vil vise det
frem til alle interessenter omkring Esrum Sø – og selvfølgelig også til alle vore medlemmer
og deres bedre halvdele. Det
skyldes ikke mindst jer medlemmer, at det har kunnet lade sig
gøre gennem jeres medlemskab af foreningen, og ved at
rigtigt mange af jer har givet en
værdifuld hånd med undervejs.
Det vil vi godt takke jer for på
denne dag!
Alle medlemmer får en særlig
invitation – vedlagt dette blad,
og vi håber selvfølgelig, at I har
lyst til at deltage, så vi kan få
nogle festlige timer sammen.
Der vil være taler og musik, og
lækker plankelaks, der tilberedes på stedet samt salater,
brød og drikkevarer.
Anders Fisker, formand
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ARRANGEMENTSKALENDER
FOR RESTEN AF 2017

August
Lørdag den 19. august kl. 13.
Havneindvielses-reception
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!
Se vedlagte invitation.
Sejlerskovturen den 20. august er aflyst til fordel for en
reception lørdag, hvor vores
færdigrenoverede havn indvies.

3

September
Studietur
Søndag den 24. september
kl. 9.00. Afgang fra Sørup
Havn
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.

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.

NYT FRA HAVNEFOGDEN
Efterlysning:
En dyr ting er forsvundet, nemlig låsen til slæbestedet,
Vær opmærksom på, at låse efter brug, så hængelåsen forbliver på stedet.

Senere skal vi forbi Holbæk
Havn, da det jo er en studietur.
Pris for turen er kr. 295,- pr person for bus, entreer, frokost,
kaffe m.v.
Tilmelding til havnefogeden
gerne så hurtigt som muligt, og
senest den 10. september.
soeruphavn@gmail.com.
Beløbet bedes inden turen indsat på Bådelavets konto I Handelsbanken reg.nr.6301 kt.nr.
1550713.
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Når både sættes i vandet ved
slæbestedet, bedes man gøre
det langsomt, så båden ikke
rammer de motorer, der er påmonteret bådene nærmest slæbestedet.
Britta

MANGE TIMERS PLANLÆGNING, MANGE TIMERS
HÅRDT ARBEJDE OG RIGTIGT MANGE PENGE

Vi er stolte af, at kunne holde
fast i de nedrammede lærkepæle og græsarealer – sådan
som havnen altid har set ud.

Det er nogle af de ingredienser,
der er blevet taget i brug i forbindelse renoveringen af vores
havn.

Sådan så mange af molerne ud
da vi startede, og sådan så det
ud, da vi sluttede.

Som det er de fleste bekendt er
renoveringen foregået over 3
gange – først indermole, så
ydermole og til sidst midtermolen.
I 2008 blev Fiskerens hjørne og
arealet langs parkeringspladsen
renoveret. Her var en del forurening, som skulle fjernes.
Bådelavet har selv forestået renovering af ydermolen i 2014
og senest midtermolen her i
2017.
Naturstyrelsen har leveret lærkepæle til nedramning og Bådelavet har så selv finansieret resten ved fondsmidler og egen
opsparing m.m.
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Derudover er der monteret nye
moderne elstandere overalt,
som er opdelt på en sådan
måde, at alle standere ikke
slukker, hvis der sker en kortslutning på en af molerne. Samtidig er der lagt græsarmeringssten langs alle moler, så græsset ikke gror ind i træværket –
og det bliver nemmere for havnefogeden at slå græs. Også

under borde og bænke er der
lagt græsarmeringssten under,
som bl.a. sikrer et fast grundlag.

lægning af græs m.v. er foregået ved hjælp af frivillig, ulønnet arbejdskraft – en præstation
uden lige – som vi og staten
(som har sparet millioner af kroner) ikke kan takke nok for.

En stor del af arbejdet er udført
ved håndkraft af bådelavets
medlemmer.

Resultatet taler for sig selv –
der er blevet flot overalt.

Det har været anvendt professionel arbejdskraft til nedramning
af pæle og montering af bolværk, el-tavler og kørsel og nivellering af jord. Men alt øvrigt
arbejde med planlægning,
fondsansøgninger, bankfinansiering samt det hårde arbejde
med græsarmeringssten, ud6

Idyl ved slæbestedet

NYHED:
HÅNDDREVEN BÅDMOTOR

Bådmesse i Ishøj Havn:

Den er lydløs og forurener på
ingen måde. Men du får motion,
for du skal selv dreje motoren.
Der er gear på og den koster
ca. kr. 1.500 på en engelsk
hjemmeside.

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
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