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SØRUP HAVNS BÅDELAV 
Lindevej 2   
3480 Fredensborg  
       
 
Information og medlemstegning 
hos bestyrelsesmedlemmerne:  
 
 
 
Formand Anders Fisker   29700050 
Næstformand Ole Olesen      51231023 
Kasserer Henrik Axholt        48483210     
Sekretær Kim Brogaard Jensen  
Medlem Poul Toftgaard Nielsen                    
Suppleant Andreas Obel-Jørgensen    
 
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 november 
2021 
 
Redaktion: Anders Fisker, Erik Wind 
og Britta Christensen 

HERLIG SOMMERSÆSON 

Sikken en sommer vi har haft 
indtil nu. Store dele af somme-
ren har budt på utrolig høje 
temperaturer og ikke ret meget 
vind. Det har betydet, at vi i år 
har haft børnebørn med ude at 
sejle og bade flere gange end 
ellers – ungerne elsker det - og 
badevandstemperaturen har 
betydet, at de ikke ”ville op 
igen” selv efter lang tids ophold. 

Vi har nydt mange picnicture 
med fantastiske solnedgange 
gennem sommeren. Det kan 
ikke gøres meget smukkere. Så 
vi er heldige at have denne sø 
til rådighed. 

Og nu begynder det offentlige 
også at sætte gang i undersø-
gelserne i forbindelse med op-
rensning af gift fra Collstrup-
grunden – så selv om det vil 
tage lang tid, er der trods alt nu 
sat noget i gang, og der er afsat 
penge til formålet. Så alt i alt 
går det den rigtige vej. 

Kære medlemmer – mød op til 
sejlerskovturen den 15. august 
og lad os hygge os sammen og 
nyde vores sø. 

Anders Fisker, Formand. 
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ARRANGEMENTSKALENDER 
FOR ÅRET 2021 
 

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

 
 
September 
 

SØRUP HAVNS BÅDE-
LAV´S TRAVEL CLUB 

 
Vi er nu 32 deltagere tilmeldt tu-
ren til Maribo og andre steder 
på Lolland og Falster. 
 
Der er justeret lidt i programmet 
i forhold til seneste omtale. 

Det bliver en weekendtur til Lol-
land/Falster i dagene lørdag 
den 4. september 2021 med 
start kl. 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. Vi har ændret lidt i pro-
grammet, så vi kører direkte til 
Godset Krenkerup beliggende 
ved Sakskøbing. Et stort og 
umådeligt smukt gammelt gods, 
som også rummer Krenkerup 
Bryggeri, der hyggeligt nok har 
deres eget traktørsted.  
 

 
Krenkerup Gods 
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Her skal vi spise frokost – og 
samtidig er der indbygget 
ølsmagning i frokosten – idet 
godset har sit eget bryggeri - og 
rejselederen kan garantere, at 
det er noget af det bedste øl 
han nogensinde har smagt – så 
deltagerne kan godt glæde sig 
allerede! 

 

Herfra kører bussen videre ad 
en naturskøn rute til Søholt 
Gods, hvor vi stopper og går en 
kort tur ind og ser Danmarks 
ældste barokhave.  
 
Endelig går turen til Maribo, 
hvor vi skal bo på det flotte Mil-
ling Hotel Søpark, der ligger di-
rekte ud til den store Søndersø. 
Man kan ta’ en tur i poolen in-
den den fælles aftensmad eller 
nyde den fantastiske udsigt ud 
over den smukke sø fra hotel-
lets terrasse. 
 
På hotellet spiser vi også hyg-
gelig fælles aftensmad samt 
selvfølgelig også morgenmad. 
 

 
Vores hotel i Maribo med pool og fitness-
rum samt udsigt over Søndersø 

 
Næste dag, søndag er der 
rundtur i Maribo, hvor vi bl.a. 
ser domkirken og flotte gamle 
bygninger. Videre går turen 
sydpå bl.a. gennem landsbyen 
Sørup til den hyggelige lille hav-
neby Nysted, hvor også Aal-
holm Slot ligger. 
 
Herfra går turen mod Falster, 
hvor vi kommer til Hesnæs 
Havn, hvor husene udvendigt er 
isoleret med strå – ret usæd-
vanligt. Vi forlader Falster og 
kører videre til Kalvehave Havn, 
hvor vi, mens vi kigger over på 
Møn, får en let frokost. Endelig 
går turen hjemad med ankomst 
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 og ølsmagning på Kren-
kerup Gods, hotelophold på Mil-
ling Hotel Søpark, middag på 
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hotellet lørdag aften samt mor-
genmad søndag morgen. Alle 
drikkevarer samt frokost og 
kaffe om søndagen er for egen 
regning. Pris pr. person er den 
samme om man sover i enkelt-
værelse eller dobbeltværelse. 
 
Hurtig tilmelding til: 
 
Anders Fisker 
af@fisker.dk eller  
tlf. 29700050. 
Indbetaling skal ske til: 
konto nr. 6301-1550713 
 
Til deltagerne vil der blive ud-
sendt rejsebreve med yderli-
gere informationer hen ad ve-
jen.  
Endelig tages der forbehold for, 
at det bliver tilladt af myndighe-
derne at gennemføre turen. 
 
 
December  
 
Julebanko 
Torsdag den 2. december 
kl. 19. 
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. 
 
 

TORSDAG DEN 3. JUNI 2021 
KL. 17.00 I HYTTEFADET PÅ 
SØRUP HAVN BLEV FOR-
ENINGENS GENERALFOR-
SAMLING AFHOLDT 
 
Bestyrelsen fortsætter uforan-
dret – dog er der valgt ny sup-
pleant. Vi siger velkommen til 
Andreas Obel-Jørgensen. 
 
Læs her uddrag fra formandens 
beretning: 

 
Året 2020 var et meget anderle-
des år for Sørup Havn og Sø-
rup Havns Bådelav – hvilket 
alene skyldtes Corona-nedluk-
ninger. 
 
Bådelavet har p.t. 121 aktive 
medlemmer og 123 passive 
medlemmer. Især de passives 
antal er steget. At det er attrak-
tivt at have bådplads i Sørup 
Havn viser følgende: der er p.t. 
31 på venteliste. 
 
I marts 2021 skulle vi have af-
holdt generalforsamling – men 
måtte udskyde pga Corona. 

 
I marts 2020 deltog formanden i 
et virtuelt-møde i Søbrugerrådet 
for Esrum Sø. 
 
Den 6. juni 2020 afholdt vi den 
årlige havnedag. 35 medlem-
mer bakkede som sædvanligt 

mailto:af@fisker.dk
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op om denne dag, hvor vi både 
udviste afstand og forsigtighed, 
mens der blev repareret bænke 
og bolværk, moler og pladser, 
så det er en fornøjelse. 
 
I august 2020 tiltrådte Erik Wind 
Jensen som ny havnefoged. 
Erik havde været suppleant i 
bestyrelsen gennem en år-
række. Vi kan ikke ønske os 
nogen mere dedikeret person til 
dette job – vi er meget tilfredse 
med dig havnefoged! 

 
Et større rørarbejde, der skulle 
sikre, at vejvand ikke blev ledt 
direkte ud i Esrum sø fra Sø-
rupvej var også i gang i 2020.  
Det medførte dog også, at vi fik 
renoveret Stejlepladsen, så den 
kunne udnyttes bedre til vinter-
opbevaring. Samtidig blev der 
anlagt en ny handicapvenlig ter-
rasse med fliser.  
 
Sejlerskovturen i august blev 
aflyst pga. Corona 
Studieturen i september blev af-
lyst pga. Corona 
Julebanko i december blev af-
lyst pga. Corona 
 
Bådoptagningen den 1. novem-
ber blev flot arrangeret af hav-
nefogeden, så der blev plads til 
alle trods den mindre plads. 
 

Vores interne revisor Brian 
Rode har gennem året redige-
ret vores hjemmeside med kyn-
dig hånd. Så tak til dig Brian. 
I denne beretning vil jeg også 
takke vort mangeårige medlem 
Jens Pedersen, der er lavets 
tekniske hjælper, for hans ind-
sats.  
 
Vores tidligere havnefoged 
Britta skal sammen med sin 
mand Poul også have en tak 
For det arbejde I stadig yder. 
 
Også stor tak til mine bestyrel-
seskolleger og vores suppleant. 
Disse er som bekendt: Næstfor-
mand Ole Olesen, kasserer 
Henrik Axholt, sekretær Kim 
Brogaard Jensen, bestyrelses-
medlem Erik Jensen og supple-
ant Poul Toftgaard. Alle arbej-
der gratis og på frivillig basis. 
 
Erik Jensen har valgt at ud-
træde af bestyrelsen efter 
mange års tro arbejde. Ind 
trådte vores suppleant Poul 
Toftgaard som nyt bestyrelses-
medlem. 
 
I den forbindelse vil jeg sige, at 
Erik gennem alle årene har ydet 
en utrolig indsats for Sørup 
Havns Bådelav med sin store 
tekniske indsigt. Det var Erik, 
der fandt ud af, at alt det grus 
og al den forurening, som alle, 
incl. kommunen, troede kom fra 
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Sørup Grøften i virkeligheden 
kom et andet sted fra. 
Erik fandt ud af, at der midt un-
der indkørslen til Sørup havn 
var en rørledning, som løb ud i 
Sørup Grøftens vand midt un-
der vejen, og det er den led-
ning, der nu er blevet flyttet, så 
vejvand incl. olierester m.v. nu 
ikke længere bliver ført direkte 
ud i vores havn og tilsander 
bassinerne. Dette er blot en en-
kelt af hans bedrifter – så tak 
Erik for din store indsats for Sø-
rup Havns Bådelav.  
 
Endelig selvfølgelig også en 
stor tak til alle jer medlemmer 
for jeres altid positive opbak-
ning til det arbejde, som besty-
relsen lægger for dagen. Tak 
for, at vi sammen har skabt må-
ske en af de smukkeste små 
lystbådehavne, man kan finde i 
Danmark! 
 
Og med dette slutter jeg for-
mandens årsberetning for året 
2020. 
 

 

 
 
NYT FRA  
HAVNEFOGEDEN 
 
TAK for det store fremmøde og 
jeres kæmpe indsats på ar-
bejdsdagen, det gjorde mig 
glad. 
 
Der er nu sat 2 nye badestiger 
op til glæde for de badende. En 
lille ved kajakslæbestedet og en 
ny ved ydermolen. GIV AGT 
ved sejlads i ind/udsejling. 
 
Det skurrer i mine øjne, at en 
del bådpladser ikke bliver be-
nyttet, da der er en meget lang 
venteliste på bådpladser. 
 
Kan ikke diktere folk til at sejle, 
men forstår ikke, at ikke flere hi-
ger efter at komme på vandet, 
da der ikke er noget bedre for 
sjælen end en skøn sejltur. Vi 

ses den 15. aug. kl. 12       
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Lystfiskeriforeninger i Sørup Havn 

 

En bådtype og anvendelse af samme adskiller sig væsentligt fra andre 
både i Sørup Havn. Bådene har indbygget hyttefad og har fastmonteret 
forbrændingsmotorer. Brugerne er rigtig mange personer, hvoraf nogle 
sejler ud om morgenen før vi andre er stået op og andre har svært ved 
at slutte om aftenen selv om det er blevet mørkt. Bådene bliver an-
vendt langt mere end næsten alle øvrige både i havnen. Det drejer sig 
naturligvis om lystfiskerforeningernes både. 
Af havnens knapt 150 bådpladser er ca. 30 både ejet af lystfiskerfor-
eningerne og bådene er alle beliggende i inder bassinet. De største for-
eninger i Sørup Havn er Lystfiskeriforeningen (LF), Hillerød Lystfisker-
forening og Lystfiskerforeningen Fredensborg-Humlebæk (Fred & 
Humle).  
LF fik i 1916 tilladelse til at have en båd på Esrum Sø og drive lystfi-
skeri. Denne aftale blev indgået med fiskeforpagter P.H. Lohmann og 
forudsatte, at medlemmerne lejede en af hans både ved Skipperhuset. 
Senere fik foreningen egne både, som fortsat lå ved Skipperhuset. Da 
indsejlingskanalen i Sørup Havn i 1955 blev suppleret med det, vi be-
tegner som inder bassinet indgik LF aftale med fiskeforpagter Oscar 
Andersen om 10 bådpladser og leje af hus ved havnen. I 1973 købte 
LF grund og bygninger på Sørupvej 70 for kr. 50.000, hvor de fortsat 
har deres klublokaler. Huset var dog ikke helt tidssvarende og trængte 
til gennemgribende fornyelser. Løsningen blev, at LF i 1982 købte en 
jagthytte på Lolland, som blev transporteret til Sørup. LF har således i 
mange år været en væsentlig bruger af Sørup Havn.  
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