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Læs inde i bladet: 
 

VELKOMMEN TIL ET FESTLIGT ÅR 
FORMANDENS BERETNING 
ÅRETS ARRANGEMENTER 
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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 august 2022 
 
Redaktion: Anders Fisker, Eva Kjeld-
sen og Britta Christensen  

 

HVOR ER VI BÅDEJERE DOG 
HELDIGE 

Tænk hvis vores sø og havn 
havde ligget i Ukraine…så 
havde vi nok ikke turdet lægge 
vores både i vandet, som de 
fleste af os netop har gjort. 

Det er en helt forfærdelig krig, 
som spreder så megen ulykke 
og sorg og ødelægger smukke 
byer og folks hjem. 

Mange er flygtet, især kvinder 
og børn, og en del er kommet til 
Fredensborg Kommune. Under-
tegnede er selv med i en ord-
ning i FrivilligCenteret under 
Fredensborg Kommune, som 
koordinerer forskellige former 
for hjælp til ukrainerne. 

Jeg har medvirket til at ind-
samle cykler, købe hjelme og 
låse. 

Personligt (det er ikke en besty-
relsesbeslutning) kunne jeg 
godt tænke mig, at vi var et 
hold bådejere, som tilbød sejl-
ture på Esrum Sø i vores egne 
både til de flygtende ukrainere. 
Hvis nogle kunne være interes-
seret i dette, vil jeg organisere 
det. Kontakt mig på mail: af@fi-
sker.dk. Så vender jeg tilbage. 
Anders Fisker, Formand. 

mailto:soeruphavn@gmail.com
mailto:af@fisker.dk
mailto:af@fisker.dk
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ARRANGEMENTSKALENDER 
FOR ÅRET 2022 
 

Maj 
 
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 forestået drift og 
administration af Sørup Havn i 
25 år, arrangeres en festlig re-
ception 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 festlige dag. 
Arrangementet er gratis for 
medlemmer med pårørende. 
Sæt kryds i kalenderen allerede 
nu. 
 
 
 

September 
 
 
Studietur – NB! Ændret pro-
gram 
Søndag 11. september kl. 
9.00 fra Sørup Havn. 
 
Desværre må vi aflyse turen til 
Hven.  
De ordinære både sejler enten 
kl. 7.00 eller kl. 12.00 fra Hel-
singør. Derfor havde vi i første 
omgang hyret en flot gammel 
sejlbåd. Men det viser sig, at for 
at komme ned i kahytten skal 
man kravle af en meget stejl 
stige…og dette tør vi ikke ud-
sætte vores medlemmer for. 
 
NYT PROGRAM: 
 
Derfor har bestyrelsen beslut-
tet, at vi i stedet kører i bus fra 
Sørup Havn til Københavns 
Havn, hvor vi kommer ud på en 
udvidet kanalrundtur med 
guide. 
 
Senere indtager vi frokost på en 
hyggelig restaurant, og efter-
middagskaffen får vi på et over-
raskende sted, som der nok 
skal blive talt om på hjemturen. 
Vi forventer at være tilbage i 
Sørup Havn ca. kl. 17.  
Pris kr. 295. 
Tilmelding til havnefogeden på: 
soeruphavn@gmail.com. 
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Oktober 
 
Bådoptagning ultimo oktober 
Traditionen tro er der bådoptag-
ning sidst i oktober måned. 
Nærmere dato følger i nr. 3 ud-
gave af Bølgebryderen. 
 
December 
 
Julebanko 
Tirsdag den 6. december kl. 
19.00 på Fredensborg Biblio-
tek, Jernbanegade i Fredens-
borg. 
 
BEMÆRK!!! 
 
Datoen er ændret fra den 8. de-
cember til den 6. december på 
grund af pladsmangel på biblio-
teket. 
Men kom til det årlige tilløbs-
stykke, hvor vi afholder det po-
pulære julebanko med kaffe og 
julekager og godter – og selv-
følgelig masser af gevinstmulig-
heder. 
 

 
 
 
 

LYSTFISKERFORENINGEN 
FRED & HUMLE ER BLEVET 
”GRØN”. DE HAR AFHOLDT 
EN DEMONSTRATION AF 
NYE EL-BÅDMOTORER EN 
LØRDAG I APRIL PÅ SØRUP 
HAVN 
 
Fra bådelavets side finder vi det 
særdeles positivt, at Fred & 
Humle begynder at gå over til 
støjfrie og miljøvenlige. 
elmotorer.  
 
Tidligere har det været et pro-
blem at have strøm og kraft 
nok, hvis man skulle helt op i 
nordenden af søen for at fiske. 
Men dette problem er nu løst 
med de nye elmotorer, som er 
lige så kraftige som benzinmo-
torer. 
 

 
 
 



5 

 

GENERALFORSAMLING AF-
HOLDT TORSDAG DEN 31. 
MARTS KL. 19.30 I HYTTEFA-
DET PÅ SØRUP HAVN 
 
Mange medlemmer mødte op til 
den årlige generalforsamling. 
Advokat Peter Linde blev valgt 
som dirigent. 
Uddrag af formandens beret-
ning følger. 
 
Kassereren gennemgik regn-
skabet, der blev godkendt. 
Såvel bestyrelse som suppleant 
og revisor blev alle genvalgt. 
Kontingent fortsætter uændret. 
 
 
FORMANDENS BERETNING 
FRA GENERALFORSAMLIN-
GEN – AFKORTET UDGAVE 
 
 
2021 blev også et anderledes 
år for Sørup Havn og Sørup 
Havns Bådelav – grundet co-
rona nedlukninger en del af 
året. 
 
Bestyrelsens arbejde er som 
bekendt at lægge de overord-
nede linjer, der kan have betyd-
ning for havnen nu og i fremti-
den. Vi har kontrakt med Natur-
styrelsen om at administrere og 
vedligeholde havnen. Og vi ar-
bejder ud fra, at lavets medlem-
mer og andre brugere af hav-

nen får den bedst mulige ople-
velse, hver gang de benytter 
havnen. Derudover sørger vi for 
den daglige drift – godt hjulpet 
af vores havnefoged. Endelig 
føler vi det som en naturlighed, 
at vi som bestyrelse investerer i 
at fremme det sociale samvær. 
 
Vi har ansvar for mange prakti-
ske ting som vedligeholdelse af 
bygninger og arealer, affalds-
tømning og rengøring samt op-
krævning af pladsleje 
 
Udover det praktiske sørger vi 
selvfølgelig også for medlems-
pleje via udsendelse af Bølge-
bryderen, opdatering af websi-
tet: soeruphavn.dk. 
 
Nu vil jeg ridse en række af 
årets aktiviteter op sådan no-
genlunde i kronologisk-orden: 
 
 
I marts skulle vi have afholdt 
generalforsamling – men måtte 
udskyde pga Corona. 
I marts deltog formanden i et 
virtuelt-møde i Søbrugerrådet 
for Esrum Sø. 
 
Den 29. maj afholdt vi den år-
lige havnedag. 41 medlemmer 
bakkede som sædvanligt op om 
denne dag, hvor vi både udviste 
afstand og forsigtighed, mens 
der blev repareret bænke og 
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bolværk, moler og pladser, så 
det var en fornøjelse.  
Sejlerskovturen i august blev 
afholdt på havnen. Det blev til 
en rigtig hyggelig fællesspisning 
og selvfølgelig også med bue-
skydning. 
 
Studieturen i september blev 
også gennemført. Studieture er 
jo til for at øge det sociale i vo-
res forening. Turen gik til Lol-
land, hvor vi både var til øl-
smagning på Krenkerup gods - 
boede på dejligt hotel direkte til 
Maribosøen og besøgte en 
række havne. Vi var 42 i bus-
sen, som med sikker hånd blev 
kørt af vores havnefoged, der 
har buskørekort.  
 
Bådoptagningen den 31. okto-
ber blev flot arrangeret af hav-
nefogeden. 
 
Julebanko i december blev af-
lyst pga Corona. 
Medlemsbladet Bølgebryderen 
udkom som sædvanlig 4 gange 
med nyt om aktiviteter og andre 
praktiske informationer. 

 
I denne beretning vil jeg også 
takke vort mangeårige medlem 
Jens Pedersen, der er lavets 
tekniske hjælper, og som altid 
står klar til at give en praktisk 
hånd med.  
 

Vores tidligere havnefoged 
Britta sluttede det administra-
tive arbejde med udgangen af 
2021. Kæmpestor tak for 
mange års tro tjeneste med 
bogføringen Britta. Også din 
mand Poul skal have tak for at 
levere bagsiden af Bølgebryde-
ren hver gang de 4 gange om 
året. Samtidig har Poul skrevet 
en bog om Sørup Havns Både-
lav i anledning af, at vi i 25 år 
har forestået drift og administra-
tion af havnen. Bogen udkom-
mer i august 2022 ved en højti-
delighed – I kan godt glæde jer 
til begge dele. 
 
Også stor tak til mine bestyrel-
seskolleger og vores suppleant.  
Alle arbejder gratis og på frivillig 
basis. 
 
Endelig selvfølgelig også en 
stor tak til alle jer medlemmer 
for jeres altid positive opbak-
ning for vores forening og til det 
arbejde, som bestyrelsen læg-
ger for dagen. Tak for, at vi 
sammen har skabt måske en af 
de smukkeste små lystbåde-
havne, man kan finde i Dan-
mark! 
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HVERT FORÅR SØRGER BE-
STYELSEN FOR, AT HAVNE-
ANLÆGGET FÅR EN GANG 
OLIE, SÅ TRÆET HOLDER 
LÆNGERE – BESTYRELSEN 
UDFØRER DETTE ARBEJDE 
 
 

 
 
Fint besøg på havnen 
 

 
 

NYT FRA HAVNEFOGEDEN 
 

 

 
 
Jeg vil gerne opfodre til, at alle 
både, som har en bådplads, 
kommer i vandet, og landplads 
bådene kunne i nogle tilfælde 
trænge til et eftersyn. Dem, der 
har trailer stående på havnen, 
bedes påsætte bådpladsnum-
meret på trailer. Samtidig vil jeg 
gøre opmærksom på, at rigtig 
mange både ikke har bådplads-
nummer på, eller et forkert 
nummer. Det må I meget gerne 
gøre noget ved. 
De bådpladser, som ikke har 
været benyttet i 2 år, vil blive 
inddraget. Det gælder også 
kano/kajakpladser. 
Vi har stadig venteliste på folk, 
der ønsker en bådplads i Sørup 
Havn. 
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Kongebroen renoveres 
De fleste af foreningens medlemmer kan formentlig ikke huske, at Sø-
rup Havns Bådelav i 1992 var en af initiativtagerne til bygning af en ny 
kongebro i Fredensborg Slotspark, men det er faktisk tilfældet. Fra ide 
til projekt og gennemførelse gik der relativ kort tid. Broen skulle være 
en folkegave til Prins Henrik i anledning af hans 60-års fødselsdag. 
Broen blev indviet den 29. juni 1996. Efter ca. 20 år har broen des-
værre i flere år været lukket på grund af bl.a. træværkets nedbrydning. 
Med donation på 24 millioner fra A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-
Kinney Møllers Fond til almene Formål vil Kongebroen og Eremitage-
pavillonerne blive renoveret. Bidraget er modtaget i anledning af H.M. 
Dronningens 50-års Regeringsjubilæum.  
Den nuværende bros træværk er lærketræ fra Gribskov. Efter renove-
ring vil træet være egetræ, og der er projekteret ændringer i konstrukti-
onen med henblik på, at broen vil kunne holde i flere år end den ned-
brudte. Der vil blive mulighed for at lægge både til ved broen. Arbejdet 
har været udbudt i licitation, og igangsætning af renovering af broen 
forventes snart igangsat. Arbejdet forventes afsluttet inden dette års 
udløb. Herligt at vi igen får mulighed for at lægge til ved Kongebroen 
og kombinere sejl- og gåtur i smukke omgivelser. Eremitagepavillo-
nerne ønskes efter gennemført renovering i 2024 at blive benyttet til et 
formål, man kan samles om.     
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