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33. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2022 
 

 
 

Læs inde i bladet: 
 

VELKOMMEN TIL ET FESTLIGT ÅR 
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING 

SE ÅRETS ARRANGEMENTER 
 
 

 

BØLGEBRYDEREN 
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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 maj 2022 
 
Redaktion: Anders Fisker og  
Eva Kjeldsen samt Britta Christensen  

 

NU MÅ VI DANSKERE IGEN 
BEVÆGE OS FRIT TIL 
LANDS OG TIL VANDS 

Er det ikke fantastisk – om kort 
tid må vi igen sejle på vores 
dejlige sø. Fra 15.april må vi 
sætte både i søen, som vi ple-
jer, og det er tegnet på, at for-
året nærmer sig. 

Men endnu bedre er, at nu må 
vi gå uden mundbind eller 
mundtrusse, som nogle kalder 
det, og vi må mødes, og vi må 
feste. 

Alt dette har bestyrelsen tænkt 
sig at udnytte. Vi holder den år-
lige arbejdsdag, vi holder stu-
dietur og vi holder fest…, ja, vi 
benytter enhver lejlighed. 

Baggrund for festen er det 
store, at vores bådelav i år har 
været administrator for Sørup 
Havn i 25 år! Så det skal selv-
følgelig fejres med en festlig-
hed. I samme anledning udgi-
ves der også en bog om Sørup 
Havns Bådelav, skrevet af Poul 
Christensen. En bog som minu-
tiøst fortæller havnens og både-
lavets historie. Så kære med-
lemmer – I kan godt glæde jer 
til et positivt og spændende år i 
Sørup Havn.                            
Anders Fisker, Formand. 

mailto:soeruphavn@gmail.com
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ARRANGEMENTSKALENDER 
FOR ÅRET 2022 
 

Marts 
 
Generalforsamling 
Torsdag den 31. marts  
kl. 19.30.  
Se særskilt invitation til general-
forsamlingen her i bladet.  
Der bydes på forfriskninger. 
Sted: Hyttefadet, Sørup Havn 
 

Maj 
 
Båd-isætning 
Søndag 1. maj kl. 9.00. 
Vognmand med kran vil være 
tilstede. 
 
Havnedag/Arbejdsdag 
Lørdag den 21. maj kl. 10.00 - 
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 
frokosttid 
 
August 
 
25-års jubilæums-festlighed 
Lørdag den 20. august kl.12.  
I anledning af at Sørup Havns 
Bådelav har været administra-

tor af Sørup Havn i 25 år arran-
geres en festlig reception med 
taler og lidt godt til ganen. 
I dagens anledning udgives 
også en helt ny bog ”Sørup 
Havns Bådelav”, og forfatteren, 
Poul Christensen, vil være til 
stede. Glæd jer til denne fest-
lige dag. Arrangementet er gra-
tis for medlemmer med pårø-
rende. Sæt kryds i kalenderen 
allerede nu. 
 
September 
 
Studietur 
Søndag 11. september kl. 
9.00 Fredensborg Station. 
 

 
 
Denne gang går turen til øen 
Hven midt i Øresund. Vi kører 
samlet med tog til Helsingør. 
Herfra stiger vi ombord på fær-
gen Jeppe. På Hven bliver vi 
kørt med bus på den smukke ø 
til Tycho Brahes observatorium 
og museum. Vi ser museet og 
den smukke have m.v. Senere 
spiser vi frokost, og der serve-
res eftermiddagskaffe og kage 
på færgen på vej hjem. 
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Turens program og pris er ikke 
endelig fastlagt – følger i maj-
nummeret af Bølgebryderen. 
 

 
 
Pga bussens størrelse på Hven 
er antallet begrænset til 45 del-
tagere. 
Tilmelding til havnefoged Erik 
Wind-Jensen på mail:  
soeruphavn@gmail.com. 
 
Oktober 
 
Bådoptagning ultimo oktober 
Traditionen tro er der bådoptag-
ning sidst i oktober måned. 
Nærmere dato følger i næste 
udgave af Bølgebryderen. 
 
December 
 
Julebanko 
Torsdag den 8. december kl. 
19.00 på Fredensborg Biblio-
tek, Jernbanegade i Fredens-
borg. 
Kom til det årlige tilløbsstykke, 
hvor vi afholder det populære 
julebanko med kaffe og juleka-
ger og godter – og selvfølgelig 
masser af gevinstmuligheder. 
 

 
 
 
NYE PRODUKTER 
 

 
 
Undersøiske cameraer 
 
På nettet findes en række for-
skellige cameraer, der kan lave 
videooptagelser under vandet, 
så man kan se, om der er fisk, 
der hvor du fisker.  
Nogle modeller er tilknyttet ens 
smartphone. Samtidig arbejdes 
der med infrarødt lys, så bille-
derne er klare og oplyste, selv 
om optagelserne er på store 
dybder. 
 
 
 
 

mailto:soeruphavn@gmail.com
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LYSTFISKERFORENINGEN 
FRED & HUMLE BLIVER 
”GRØN” OG INVITERER TIL 
DEMONSTRATION AF NYE 
EL-BÅDMOTORER LØRDAG 
DEN 23. APRIL KL. 11.30 PÅ 
SØRUP HAVN 
 
I takt med de stigende krav til 
en miljøvenlig og bæredygtig 
anvendelse af naturen, er det 
naturligt, at vi som storbrugere 
af naturen på og omkring Es-
rum Sø tager del i denne op-
gave – udtaler foreningen. 
 
Lystfiskerforeningen Fred & 
Humle har en ambition om at 
blive CO2 neutrale til gavn for 
miljøet i og omkring Esrum Sø 
og samtidig nedbringe støjge-
nerne til gavn for både brugere 
og beboerne omkring søen.  
 
Vi håber også på denne måde 
at kunne imødekomme fremti-
dens krav fra Skov & Natursty-
relsen, miljøorganisationer og 
brugere.  
Solbaaden.dk og Lystfiskerfor-
eningen Fred & Humle byder 
derfor på fremvisning og test af 
Torgeedo el-motorer på 2 af 
klubbens både.  
 
 
 
 
 

Henry Thomsen fra Solbaa-
den.dk vil være til stede og in-
formere om motorerne, batterier 
og de teknologiske og miljø-
mæssige fordele ved løsningen. 
Der vil naturligvis være mulig-
hed for test-ture på søen og 
Lystfiskerforeningen Fred & 
Humle byder endvidere på grill-
pølser samt øl/vand til de frem-
mødte. 
Vi håber på en god dag i natu-
rens og miljøets tegn. 
Vel mødt hos Fred & Humle. 
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INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN  
31. MARTS KL. 19.30 I HYTTEFADET PÅ SØRUP HAVN 
 
I henhold til foreningens vedtægter har vi hermed fornøjelsen at ind-
kalde til den årlige, ordinære generalforsamling, der som sædvanlig af-
holdes i vort klubhus på havnen. 
 
Dagsorden for generalforsamlingen er i henhold til vedtægterne føl-
gende: 
 

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 bestyrelsen 
      8.   Valg af 1 suppleant 
            til bestyrelsen 
      9.   Valg af revisor 
    10.   Eventuelt 
 
 
Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til bestyrelsen se-
nest 14 dage før den ordinære generalforsamling for at kunne blive be-
handlet. 
 
Vi ser frem til at se så mange medlemmer som muligt, og byder på en 
forfriskning. 
 
På bestyrelsens vegne. 
 
Anders Fisker 
Formand 
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NYT FRA HAVNEFOGEDEN 
 
Havnefogeden har som be-
kendt også ansvar for admini-
stration og bogholderi i vores 
bådelav.  
 
Som noget nyt bliver såvel ad-
ministration som bogholderi op-
dateret i dette forår med nye 
smarte programmer, der gerne 
skulle forenkle den daglige pro-
ces.  
BEAS er et medlemsprogram 
specielt udviklet for havne. Der 
ligger et stort arbejde i at få 
overført alle medlemmer – ak-
tive som passive – og hvad de 
benytter i havnen af pladser og 
skabe m.v. 
 
Dette program kan så arbejde 
direkte med bogføringspro-
grammet e-conomic, som også 
er ved at blive oprettet i vores 
administration. 
 
Efter generalforsamlingen vil 
der i april blive sendt fakturaer 
ud gennem det nye system, og 
vi beder alle om at kontrollere, 
at alle informationer er korrekte 
på de nye fakturaer. I forbin-
delse med oprettelsen af disse 
2 nye systemer indføres der et  
administrations-gebyr på alle 
fakturaer. 
 
 
 

Båd isætning 1. maj kl. 9.00 
Nu er foråret på vej og vi skal 
igen mødes på vores lille havn. 
Havnefogeden har aftalt med 
vognmand Kresten, at vi sætter 
både i vandet med kran den 1. 
maj fra kl. 9.00. 
 
Bemærk: 
Sidste år oplevede vi, at flere 
bådpladser lå ubrugte hen i 
hele sæsonen. Det er trist at se 
på for dem, der har en båd og 
er på venteliste, og som drøm-
mer om en plads. 
 
Jeg opfodrer hermed på det 
kraftigste, at hvis du pga syg-
dom, rejse, ingen båd har og 
står med en ledig bådplads i en 
sæson, at I kontakter mig på tlf. 
26163480 så snart som muligt, 
da der er stor efterspørgsel på 
bådepladser. Hurtigt finder jeg 
én, der gerne vil leje pladsen af 
dig for sæsonen, så havnen bli-
ver udnyttet fuldt ud. 
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