
1 

 

  

32. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 2/2021 
 

 
 

Læs inde i bladet: 
 
 

                                 ÅRETS ARRANGEMENTER 
     INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING I JUNI 

    INVITATION TIL ARBEJDSDAG 
 
 

 

BØLGEBRYDEREN 



2 

 

SØRUP HAVNS BÅDELAV 
Lindevej 2   
3480 Fredensborg  
       
 
Information og medlemstegning 
hos bestyrelsesmedlemmerne:  
 
 
 
Formand Anders Fisker   29700050 
Næstformand Ole Olesen      48485460 
Kasserer Henrik Axholt        48483210     
Sekretær Kim Brogaard Jensen  
Erik Finn Jensen                    
Suppleant Poul Toftgaard Nielsen   
 
Hjemmeside: 
 
www.soeruphavn.dk 
 
 
Havnefoged:   
 
Erik Wind            26163480 
 
email: soeruphavn@gmail.com 
 
 
Træffetid i sæsonen:  
 
15/4 – 1/11 
 
Onsdag 15.30 – 17.30 
Søndag 10.00 – 12.00 
 
Annoncepriser:  

1/1 side                                     kr. 500,00  

½ side                                       kr. 300,00 

¼ side                                       kr. 200,00 
Rubrikannoncer                       gratis 

 
 
Næste blad udkommer i august 2021 
 
 
Redaktion: Anders Fisker, Erik Wind 
og Britta Christensen 
 

SÅ ER SÆSONEN I GANG 

Mange bådejere har fået sat 
deres båd i vandet og har fore-
taget jomfrusejladser igen på 
vores smukke sø. 

Det er første gang, at jeg har 
fået sat min træbåd så tidligt i 
vandet, og at jeg har været på 
prøvesejlads allerede den 2. 
maj. Det var helt forkert – for 
synsindtrykket, når man sad 
ude på søen var, at ikke ret 
mange træer og buske havde 
fået blade…og alt så anderle-
des ud end det plejer….  

Men alt skal nok blive ”godt 
igen”. Alle træer springer ud, vi 
må mødes mere og mere og 
flere og flere bliver vaccinerede, 
så situationen bliver mere hyg-
gelig og afslappet. Selv vores 
generalforsamling kan vi nu ind-
kalde til og håber ligeledes, at 
vi kan gennemføre de sædvan-
lige arrangementer, som vi ple-
jer. 

Allerede nu kan vi mærke, at 
vores havn er populær også 
blandt gæster udefra. Det kni-
ber ofte med P-pladser, men vi 
håber det løser sig, når alle 
både er kommet i. Velkommen 
til endnu en ny sæson. 

Anders Fisker, Formand. 

mailto:soeruphavn@gmail.com
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ARRANGEMENTSKALENDER 
FOR ÅRET 2021 
 

Maj 
 
Havnedag/Arbejdsdag 
Lørdag den 29. maj 
kl. 9.00  
Arbejdsdag på havnen, hvor 
der ryddes op, repareres, males 
m.v. 
Det er et hyggeligt arrange-
ment, hvor vi går til hånde efter 
havnefogedens planer. 
Traditionen tro serveres der 
grill-pølser og øl/vand ved fro-
kosttid. 
 
 

 
 
Juni 
 
Generalforsamling 
torsdag den 3. juni kl. 17.00 
Sted: Hyttefadet, Sørup Havn 
 
Nu må vi endelig mødes på 
lovlig vis. Husk mundbind. 
 
Se særskilt invitation til general-
forsamlingen her i bladet.  
Der bydes på forfriskninger. 

August 
 
Sejlerskovtur 
Søndag den 15. august 
Vi starter kl. 12.00 på havnen 
med et glas bobler. Herefter 
sejler vi i vore både til Dronnin-
gens Bøge, hvor vi griller og 
spiser den mad, som vi hver 
især har medbragt. 
Efter spisning vil der være for-
skellige former for underhold-
ning og konkurrencer med præ-
mier. 
 

 
 
September 
 

SØRUP HAVNS 
BÅDELAV´S 

TRAVEL CLUB 
 

Sørup Havns Travel Club slår til 
igen. Da vi ikke måtte gennem-
føre vores studietur sidste år, 
forsøger vi i år at arrangere en 
2-dages tur.  
 
Det bliver en weekendtur til Lol-
land i dagene lørdag den 4. 
september 2021 med start kl. 
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10.00 på Sørup Havn til søndag 
den 5. september med ankomst 
retur til Sørup Havn kl. 17.00. 
 
Vi kører i bus med vores havne-
foged Erik som chauffør og for-
manden som turguide. 
Lolland rummer mange flotte 
naturområder og flotte herre-
gårde m.v., mange fjorde, søer 
og kystlinjer. De har sågar en 
lille by, der hedder Sørup, som 
vi kører igennem. 
 
Første dag kører vi forvent-
ningsfulde sydpå og holder må-
ske en formiddagspause under-
vejs, og kører derefter direkte til 
Oreby Gammel Kro, der ligger 
smukt ved Saxkøbing Fjord. 
Her spiser vi frokost og ser om-
rådet. 
 

 
Udsigten over Saxkøbing Fjord set fra 
Oreby Gammel Kro. 

 
Herefter går turen til godset 
Krenkerup også beliggende i 
Saxkøbing-området. Et stort og 
smukt gammel Gods, som også 
rummer Krenkerup Bryggeri, 
der hyggeligt nok har deres 

eget traktørsted, hvor man mod 
betaling kan prøvesmage deres 
produkter. Som de selv skriver: 
 

”Øl fra jord til bord. På Krenke-

rup Bryggeri brygges øl på rene 

råvarer uden tilsætningsstoffer, 

men med masser af passion og 

historie. Vi dyrker vores eget 

korn, så vi kan brygge øl på 

rene råvarer”. 

 

 
Herfra kører bussen videre til 
Maribo, hvor vi skal bo på det 
flotte Milling Hotel Søpark, der 
ligger direkte ud til den store 
Søndersø. Her spiser vi også 
hyggelig fælles aftensmad og 
morgenmad. 
 

 
Vores hotel i Maribo med pool og fitness-
rum samt udsigt over Søndersø 
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Næste dag søndag er der rund-
tur i Maribo, hvor vi bl.a. ser 
domkirken og flotte gamle byg-
ninger. Videre går turen sydpå 
Gennem Sørup til den hygge-
lige lille havneby Nysted, hvor 
også Aalholm Slot ligger. Det er 
jo en studietur, så vi parkerer 
på havnen, hvor man individuelt 
kan spise lidt frokost. 
 
Herfra går turen nordpå igen 
med tid til en kop kaffe under-
vejs. Hjemkomst til Sørup Havn 
senest kl. 17. 
 
Der er plads til max 48 perso-
ner i bussen og på hotellet, så 
det er efter først til mølle prin-
cippet. 
 
Pris for deltagelse i turen er kr. 
795. Beløbet dækker, bustur, 
frokost på Oreby Kro, hotel- 
ophold på Milling Hotel Søpark, 
middag på hotellet lørdag aften 
samt morgenmad søndag mor-
gen. Alle drikkevarer samt fro-
kost og kaffe om søndagen er 
for egen regning. Pris pr. per-
son er den samme om man so-
ver i enkeltværelse eller dob-
beltværelse. 
 
Tilmelding senest den 1. august 
til havnefogeden på mail:  
soeruphavn@gmail.com eller 
tel 26163480 
 

Indbetaling skal ske til konto nr. 
reg. 6301 kt.nr. 1550713. 
 
Til deltagerne vil der blive ud-
sendt rejsebreve med yderli-
gere informationer hen ad ve-
jen. 
 
Endelig tages der forbehold for 
forsamlingsregler mv. 
 
 
December  
 
Julebanko 
Torsdag den 2. december 
kl. 19. 
Sted: Fredensborg bibliotek 
 
Kom til det årlige tilløbsstykke, 
hvor vi afholder det populære 
julebanko med kaffe og jule-
kage og godter – og med rigtigt 
mange præmier i spil. 
 

 
 

 

 
 

mailto:soeruphavn@gmail.com
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INDKALDELSE TIL GENE-
RALFORSAMLING TORSDAG 
DEN 3. JUNI KL. 17.00 I HYT-
TEFADET PÅ SØRUP HAVN 
 
I henhold til vores vedtægter 
har vi hermed fornøjelsen at 
indkalde til den årlige, ordinære 
generalforsamling, der som 
sædvanlig afholdes i vort klub-
hus på havnen. 
 
Dagsorden for generalforsam-
lingen er i henhold til vedtæg-
terne følgende: 
 

1. Valg af dirigent 
2. Formandens beretning 
3. Godkendelse af det revi-

derede regnskab 
4. Forslag fra bestyrelsen 
5. Forslag fra medlem-

merne 
6. Fastsættelse af kontin-

gent 
7. Valg til bestyrelsen 

      8.   Valg af 1 suppleant 
            til bestyrelsen 

9.   Valg af revisor 
    10.   Eventuelt 
 
Ad. 6.  
Bestyrelsen foreslår 
uændret kontingent 
 
Forslag fra medlemmerne skal 
være indgivet skriftligt til besty-
relsen senest 14 dage før den 
ordinære generalforsamling for 
at kunne blive behandlet. 

Vi ser frem til at se så mange 
medlemmer som muligt, og by-
der på en forfriskning. 
 
På bestyrelsens vegne. 
 
Anders Fisker 
Formand 
 
 
 

 
 
 
Stemningsbilleder fra en forårs-
klar havn. 
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NYE PRODUKTER 
 
Der sker hele tiden nyudvikling 
indenfor lystfiskeriet. Hvem 
kunne ikke tænke sig, et sy-
stem, hvor der monteres et lille 
camera over selve fiskeblinket, 
så man kan se, om der er fisk 
på vej til at bide på – det må 
være det mest optimale. Fundet 
på en kinesisk side 
www.huwenkot.com. 
 

 
 
En anden mulighed, hvor man 
bruger sin mobiltelefon…. 
 

 

 
NYT FRA  
HAVNEFOGEDEN 
 
 
 

ARBEJDSDAG 

PÅ 

HAVNEN 

 

 
Lørdag d. 29.maj 

Fra kl. 9 (og indtil der er 

pølser) 

 

Mød op ved Hyttefadet 

kl. 9 

 

hilsen 

Havnefogeden 
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Bølgebryderen 
 

Foreningen Sørup Havns Bådelav blev stiftet 16/11 1989 på et 
tidspunkt, hvor havnen blev passet og administreret af Skovsty-
relsen bl.a. med en af styrelsen ansat havnefoged. Foreningens 

formål var at være talerør for bådpladslejerne i forhold til Skov-
styrelsen, beskytte havnens miljø og fremme det sociale samvær 
i havnen. Et vigtigt element heri var information og dermed et be-

hov for et medlemsblad. Allerede i foråret 1990 blev BØLGE-
BRYDEREN 1. Årgang Nr. 1 udsendt på 4 sider med bestyrelsen 
som redaktør. Alle senere udgaver har været med Anders Fisker 

som redaktør. Der har været 4 medlemsblade om året og sidean-
tallet er gradvis steget til 8. Med forbehold for regnefejl er dette 
medlemsblad nummer 121. Alle udgaverne har været med 

samme forside nemlig en gengivelse af en tegning udført af teg-
neren Des Asmussen (1913-2004). Der var tale om et bestillings-
arbejde, udført efter aftale mellem daværende bestyrelsesfor-

mand Jens Mortensen og Des Asmussen for en pris på kr. 500.  
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