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For venner af klubben og medlemmer 
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Så er der gået 10 år siden sidste jubilæum - 90 års jubilæet. 
 
I de 10 år har der været 3 formænd: 
 

 
Knud Jensen 1995 – 2001. 
♦ Knud var en dygtig formand, der havde SMK’s 

økonomi som største interesseområde. 
♦ Han havde også forkærlighed for at få en ny grund i 

Julsø, og det fik han - Kirsebærgrunden. 
 
Benno Bechmann 2001 – 2007 
♦ Benno Bechmann fulgte I Knuds fodspor, men åb-

nede for pengekassen  til store ombygninger og for-
nyelser. 

 
 
 
Carl Mølgaard 2007 - ?  
♦ Fulgte i begges fodspor, og nu hvor økonomien var 

blevet særdeles god blev store investeringer i om-
bygning og renovering igangsat og gennemført. 

 
 
 

Det bedste af det hele 
- er, at medlemmerne har bakket op omkring alle aktiviteterne, og klubben 
fremstår her ved skæringsdatoen til jubilæet som en moderne og velfunge-
rende klub. En klub der efter 100 års jubilæet vil sætte nye visioner for 
klubbens fremtid for de næste 100 år. 
 
En stor tak til Benno Bechmann der har stået for den største del af dette 
tillæg til Jubilæumstidsskriftet. 
 
Venlig hilsen 
 
Carl Mølgaard 
Formand 
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SMK 100 år den 6. August 2009 
 

Jubilæumsskrift 4 afsnit, - perioden fra 1999 – 2009 
 
De første 90 år er beskrevet i Silkeborg Motorbåd Klubs Jubilæumstidsskrift. 
 
Jubilæumstidsskriftet kan ses på WWW.S-M-K.DK 
 
10 års udvikling 
I de 10 år der er gået siden sidste jubilæumsskrift blev udgivet, er der foreta-
get omfattende renoveringer, fornyelser og den daglige ledelse er blevet mere 
forretningsorienteret, medlemmernes ønsker og forventninger er i højere grad 
lagt ud i udvalg, som medlemmerne selv styrer.  
 
Stigende medlemstal 
Medlemstallet var i perioden stigende. Ikke mindst på grund af de mange 
ejere af trailerbåde der meldte sig ind i klubben for at benytte vore faciliteter. 
I forsommeren 2001 havde SMK et medlemstal på 760 medlemmer, og de 
følgende år blev dette forøget med godt 200 medlemmer til 965 medlemmer i 
2009. 
 
Økonomi 
Det stigende medlemstal havde naturligvis en afsmitten-
de effekt på klubbens økonomi. Dette sammen med en 
effektiv styring fra kassererens side, sikrede nu et over-
skud i klubbens pengekasse. Tidligere tiders trange kår 
var fortid, og den forbedrede økonomi gav nu plads til,  
at den siddende bestyrelse kunne se fremover og foku- 
sere på tiltrængte renoveringer og fornyelser. 
 
Personalerum  
Personalet i Indelukkets spisested, SMK's restaurant havde ytret ønske om et 
personalerum, hvor de kunne tage skoene af og få et pust mellem serverin-
gerne. Bestyrelsen besluttede, at det lød som et rimeligt ønske, og et persona-
lerum blev bygget bag hovedbygningen i 2000. 
 
Sejsgrunden. 
En af de fornyelser der af fremsynede medlemmer blev stillet skarpt på, var 
en total renovering og ombygning af huset på Sejsgrunden.  
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Ideer og forslag blev fremlagt, og derefter gennemgået af eksperter og besty-
relsen. Det endelige projekt kunne således præsenteres på generalforsamlin-
gen i marts 2001. Det fremlagte forslag blev ikke vedtaget i første omgang, 
og bestyrelsen suspenderede mødet. Bestyrelsens havde dog et andet og min-
dre omfattende forslag i ærmet, dette blev vedtaget med kun 3 stemmers fler-
tal! Det var en forudsætning for byggeriets gennemførelse, at det kunne udfø-
res med frivillig arbejdskraft, og med Lars Elmer i front stillede et hold fri-
villige medlemmer deres arbejdskraft til rådighed og startede byggeriet i ef-
tersommeren 2001. 
 
I starten af byggeriet var der store problemer med funderingen, men da løs-
ningen på dette var fundet, begyndte det at gå rigtigt stærkt med byggeriet. 
Der blev holdt rejsegilde den 28. september 2001 og midt i november var 
huset lukket, og det indvendige arbejde blev påbegyndt. 
Et godt indarbejdet team af ældre medlemmer, fortrinsvis efterlønnere og 
pensionister, mødte trofast op stort set hver mandag og tirsdag og ydede hver 
især et flot bidrag. 
Den frivillige arbejdsstyrke fik hurtigt navnet ”SMK-Byg”. 
 
Ved indvielsen af Sejshuset den 8. juni 2002, rettede formanden i sin tale en    
stor tak til sponsorerne for deres andel  
til byggeriet og afsluttede talen således 
”Sidst, men ikke mindst, vil jeg på alle 
SMK medlemmers vegne rette en stor tak 
til alle i SMK-Byg for den store indsats I 
har ydet ved at stille jeres frivillige ar-
bejdskraft til rådighed. I har på rekordtid 
bygget ”Sejshuset”, der nu ligger som en 
perle her midt i vor skønne natur. Det vil 
forhåbentlig stå i mange år og minde 
kommende generationer om, hvad sam-
arbejde og god klub ånd kan føre til”. 
 
Efter Formandens tale, hæftede et par 
ypperlige starletter rosetter på hvert af 
SMK-Byg medlemmernes skjortebryst, 
overrakte champagne og takkede med 
kindkys. Et stort fest telt med flot pyn-
tede borde var rammen om indvielsesfe-
sten, der blev afholdt om aftenen. 
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Det var en fin sommeraften, hvor menuen var grillstegt pattegris. De mange 
feststemte og glade medlemmer havde en god og fornøjelig aften, hvor ikke 
mindst et godt orkester var med til at skabe stemningen. Det var en god ind-
vielse af ” Sejshuset”, som huset var blevet døbt. 
 
Speedbådskørekort. 
Det stigende salg af hurtigt sejlende speedbåde i Danmark, førte desværre 
også nogle ulykker med sig. Derfor blev der vedtaget en lov om, at føreren af 
disse hurtige både skal være fyldt 16 år, og skal have gennemgået et speed-
bådskørekort kursus på tilfredsstillende vis. 
SMK begyndte nu at tilbyde et speedbåds kursus, hvor man kunne erhverve 
de nødvendige færdigheder for at kunne få et sådant kørekort. Kurset blev 
afholdt på Sejsgrunden af professionelle instruktører 2-3 gange pr sæson. 
 
Kurset måtte i 2008 opgives, da kommunen ikke længere ville 
give dispensation for hastighedsgrænserne ved aflæggelse af 
speedbådsprøven. Egentligt underligt, når man tænker på, at det 
er her, den største koncentration af disse hurtige speedbåde fin-
des. 
 
Himmelbjerggrunden  
Efter vel overstået byggeri på Sejsgrunden, blev der nu talt om forbedringer 
på Himmelbjerggrunden. Forslaget lød på at bygge en pergola eller et læskur 
til erstatning for de læsejl, der var opstillet på grunden. Hvis et læskur blev 
opført lidt tilbagetrukket i skovkanten i det ene hjørne af Himmelbjerggrun-
den i de rigtige materialer, ville skuret ikke kunne ses fra søen og ville under 
alle omstændigheder falde mere i med naturen end læsejl og partytelt gjorde. 
 
Bestyrelsen sagde god for planen, og 
ændringerne på Himmelbjerggrunden 
kunne påbegyndes. 
Læskuret blev bygget, og som forudset 
blev det rigtig godt og kunne ikke ses 
fra søsiden. Læsejl og telte blev fjernet 
og borde og bænke indkøbt, nu var der 
også foretaget de ønskede forbedringer 
på Himmelbjerggrunden. Frivillig ar-
bejdskraft blandt brugerne havde ud-
over bro reparationer klaret opstilling  
af læskuret. 
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Det hele fungerede perfekt og var usynlig fra søsiden, men daværende Amt - 
Skov og Naturstyrelse mm. var ikke enige i vore betragtninger, og vi blev 
bedt om at nedtage Pergolaen igen i september 2006. 
 
 
 
 
          Frivillige brobyggere på  
          Himmelbjerggrunden 
 
 
 
 
Restauranten 

I 2002 blev SMK’s restaurant tildelt en sur smiley.  
Dette var startskuddet til en omfattende renovering af køkkenet. Loft og gulv 
blev udskiftet, og der blev lagt nye el-installationer ind. Inventaret blev også 
udskiftet i køkkenet. Da det hele var færdigt, ændrede myndighederne hurtigt 

vores sure smiley til en glad.  
Forpagteren af restauranten ønskede senere at få restauranten frisket lidt op, 
og et malerfirma får opgaven. I vinterferien 2005 males lokalerne, der nu 
fremstår i lyse farver med nye gardiner. Udvendig males klubhus og vinduer 
i efteråret. 
 
Nye nøgler 
Nøgler delt ud til mange, er altid et problem. Og da vi er rigtig mange med-
lemmer, gav det rigtig mange problemer. Hvert medlem har  fået udleveret 
nøgle til klubbens faciliteter, og det vil sige 5 forskellige steder. Vi oplevede 
ofte problemer med nøgler, der forsvinder eller ikke passer. Da nøgler er for-
holdsvis dyre at fremstille, blev løsningen at anskaffe nye låse, der fungerer 
ved hjælp af et nøglekort. Det en god løsning, der har den fordel, at der hur-
tigt, og til en lav pris kan laves nye nøglekort efter behov. 
 
Toiletter og baderum 
På generalforsamling i 2004 blev der stillet forslag om forbedring af toilet og 
badeforholdene i klubhuset. Forslaget blev vedtaget, og der blev indhentet 
tilbud og søgt bygge tilladelse på en komplet renovering af de to toilet rum 
og en udvidelse af klubhuset med nye baderum i gavlen af klubhuset. 
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Køb af grund 
I regnskabet havde bestyrelsen i nogle år hensat et beløb til køb af grund. 
Sejshuset var meget besøgt og populært, - det var derfor et ønske, om vi kun-
ne købe en grund og bygge noget tilsvarende et andet sted, men det var umu-
ligt at finde en grund til en rimelig pris, selv en annonce om køb i avisen gav 
på daværende tidspunkt ikke noget resultat. 
 
100 års jubilæet 
Jubilæet spøgte forude og bestyrelse satte derfor i 2007 nye visioner for klub-
ben. Målet var, at disse visioner skulle udføres inden Silkeborg Motorbåd 
Klubs 100 års jubilæum. 
De tre væsentligste dele af visionerne var  
 

 1. Klubbens tilbud skal være i over-
ensstemmelse med de ønsker et 
flertal af klubbens medlemmer 
har. 

 
2. Klubbens faciliteter og bygninger 

skal renoveres, så de er i overens-
stemmelse med det moderne klub-
medlems krav og forventninger. 

 
                                                              3. Brosamarbejdets broer, borde og                                
                              bænke skal have et kvalitetsløft. 
Det første punkt 
- blev efterlevet ved at alle aktiviteter, der ikke kunne få medlemmernes op-
bakning og få frivillige hjælpere blev skåret væk. 
Det fik den glædelige konsekvens, at der opstod andre ønsker fra medlem-
merne, som blev igangsat. 
Deltagelsen i SMK’s arrangementer oplevede en stigende deltagertilslutning. 
 
Det andet punkt 
- var mere omfattende, for her viste det sig, at vi stod over for større investe-
ringer i nye møbler og inventar til restaurant og køkken. Renovering af loka-
lerne, samt maling af klubhuset og omlægning af bedene foran klubhuset 
kom også med under dette punkt. 
Dette store løft af lokalernes standard, blev til stor glæde for SMK og dens 
medlemmer. 
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Sideløbende med disse ombygninger tog udvalgsformændene fat på renove-
ring af SMK’s grunde Himmelbjerggrunden, Sejsgrunden og Kirsebærgrun-
den. De fremstår op til jubilæet i den fineste stand. 
 
Midt i det hele blev benzintanken dømt ulovlig, og et større arbejde gik i 
gang. Det omfattede ansøgning om etablering af ny tank, og det viste sig at 
være et stort og meget omkostningskrævende arbejde. I samme forbindelse 
blev standerne og brændstofhuset renoveret. Vi håber nu, at det lever op til 
gældende miljø og sikkerhedskrav langt ud i fremtiden. 
 
Det tredje punkt 
- var en udbygning af samarbejdet i Brosamarbejdet. 
Broernes vedligeholdelse har fået et ekstra kvalitetsløft, og der blev indledt et 
samarbejde med Skov og Naturstyrelsen i Silkeborg, om at de fremover ved-
ligeholder og udbygger borde og bænke ved Brosamarbejdets broer, mens 
Brosamarbejdet står for bro vedligeholdelsen. Brosamarbejdet har i mange år 
brugt OK Bro- og bådebyggeri v/ Kim Steffensen til renovering af sine broer. 
Det er også lykkedes at få tilladelse til bygning af ekstra bro i Svejbæksnæv-
ringen til brug for Brosamarbejdets medlemmer. 
 
 

 
 
 
   Standerhejsning 2002 
 
 
 
 
 
 

 
Tømmeanlæg til toiletaffald 
I 2007 opstod der en kedelig sag om tømning af  
bådenes toilet tanke i søerne. Som repræsentant  
for de sejlende i Silkeborg, berørte dette i høj grad 
SMK, og det skabte stor debat i Midtjyllands avis  
og i TV Østjylland. 
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Efter en del skærmydsler med kommunen, som er ansvarlig for havnen, måt-
te de give sig og etablere tømningsanlæg til bådenes toiletaffald. 
Tømmeanlægget blev godt modtaget og gavner miljøet i Silkeborgsøerne. 
 
Forholdet til kommunen 
I de senere år er forholdet mellem kommunen og klubben blevet styrket. 
SMK har derved haft stor indflydelse på de aktiviteter og forhold, som er i 
Indelukket, til gavn for alle parter og i særdeleshed brugere af Indelukket. 
Senest har kommunen planer om at etablere betalingsbomme til trailerbåde, 
og også her er SMK høringspart i sagen. Vi håber, at dette positive samarbej-
de vil fortsætte mange år frem. 
 
Sponsorer og annoncører. 
Igennem mange år har klubbens blad SMK-Nyt haft sine faste annoncører, 
Disse annoncører har bidraget med annonceindtægter, der har hjulpet med til 
at forbedre økonomien i SMK-Nyt. 
I forbindelse med 100 års jubilæet søgte SMK sponsorer, også her viste der 
sig stor opbakning. 
Tuborgfondet har bl.a. bidraget med 30.000 kr. og en væsentlig grund til det-
te var, at de syntes godt om klubbens visioner op til jubilæet. 
Andre sponsorer har tilsammen bidraget med mere end 40.000 kr. til afhol-
delse af jubilæumsfesten. 
En meget glædelig støtte, som viser, at SMK har stor opbakning også uden 
for medlemmernes rækker. 
 
 
     
     Hygge i Indelukket 
 
 
 
Afrunding 
Der er ved gennemgang af referater mange store og små hændelser, som har 
fundet sted igennem årene, og som måske skulle medtages i et jubilæums-
skrift, men det bliver for omfattende. Der er dog en ting, der udskiller sig 
særligt og som skal fremhæves, og det er det frivillige arbejde der hele tiden 
året igennem finder sted, det er arbejdet på grundene og arbejdet i bestyrelse 
og alle udvalg, tidskrævende arbejde som udføres til glæde og gavn for alle 
SMK's medlemmer. 
 



SMK`S 100 ÅRS JUBILÆUMSFEST 
 

Fredag d. 14. august fra kl. 19.00 til 22.30 jazz med 
RED HOT FOUR 

 
RED HOT FOUR er kendt for at spille den gode 

gamle NEW ORLEANS JAZZ 
så alle har svært ved at holde fødderne i ro. 

GRATIS ADGANG 
Mad og drikkevare til rimelige priser kan  

købes i teltet. 
 

 
 

Lørdag d. 15. august fra kl. 18.00 til 02.00  
GALLA MIDDAG  

 
Med dans og underholdnings - 

 orkesteret Ked`li der har vores  
gamle Silkeborg dreng  
Orla Madsen i spidsen. 

 
Her er et orkester, der får unge og gamle til 

at gå amok på dansegulvet i en sand  
glædesrus. 

 
 

MEN GLÆD JER kl. ca. 21.15 
Her er det lykkedes os at få den kendte sanger -skuespiller 
– entertainer - komiker     ANDRÈ LUNDEMANN. 
Kendt for bl.a. Hit med sangen - Radioens Bigband - Ti-
volis Bigband - Hurup Revyen - Ganløse Revyen - Kerte-
minde Revyen og mange flere. 
Og ikke mindst for div. reklamer med bl.a. Schulstad og 
Bamse og Kylling. 
Her er en herre, der vil få selv den mest negative til at blive positiv, og hyle 
af grin. 
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