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mødes
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- se de bedste billeder fra SMK’s fotokonkurrence 2020
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Johnny Lauridsen
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Bjarne Nielsen
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Jesper Kudsk
Jørgen Søgaard
Bjarne Nielsen
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Sven-Åge Enevoldsen
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leosommerrasmussen@gmail.com Leo S. Rasmussen
sven-aage@privat.dk
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Johnny Lauridsen
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Heidi Beck
Steen Olsen
Ole Seeberg
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heidibeck@mail.dk

Leo S. Rasmussen

2066 7194

ole.seeberg@virklund.dk

Jørgen Søgaard

Jørgen Søgaard

2530 534

formand@s-m-k.dk

Jørgen Søgaard

Bjarne Kristensen

2912 9365
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Bo Stig Andersen

2942 8916

kasserer@s-m-k.dk

Heidi Beck

2349 4906

heidibeck@mail.dk

Birgitte G. Andersen

Bjarne Nielsen
Jesper Kudsk
Bo Stig Andersen

4029 6514
2135 1707
2942 2916

Falstersgade16@hotmail.dk
jesper.kudsk@mail.tele.dk
kasserer@s-m-k.dk

Bjarne Nielsen
Jesper Kudsk
Bo Stig Andersen

Arne Brohuus

2016 3825

arne@brohuus.com

Arne Brohuus

Arne Brohuus
Leo S. Rasmussen
Sven-Åge Enevoldsen

2016 3825
2074 5762
4046 9368

Arne Brohuus
arne@brohuus.com
leosommerrasmussen@gmail.com Leo S. Rasmussen
sven-aage@privat.dk
Birgitte G. Andersen

Jørgen Søgaard

2530 4534

formand@s-m-k.dk

Benzin & diesel
Brosamarbejdet

Kasserer i Brosamarbejdet:
Bo Stig Andersen

Værksted, materialegård
og Indelukket
Fanebærer
Frikadellekonkurrence
for mænd
Fyrmester
Brugerrådet for sejlads på
Gudenåen
Himmelbjerggrunden
IT & edb
Juletræ
Kirsebærgrunden
Restaurant og køkken
Web-master
IT & kommunikation
Nøglefolket
Redaktør, SMK-nyt
Banko

Coronaen er desværre ikke til et komme
udenom, når vi kigger tilbage på bestyrelsesarbejdet det halve år, der er gået
siden udgivelsen af sidste nummer af
SMK-nyt.
Et efter et er vores arrangementer
blevet aflyst, ligesom vores forpagter
af restauranten har måttet lukke ned af
hensyn til folkesundheden.
Uden tvivl er det dog generalforsamlingen, der har budt på flest udfordringer.
Det var udelukket at afvikle generalforsamlingen i marts 2020, hvor Danmark
stort set var lukket ned, men i efteråret så
det ud til, at restriktionerne ville gøre det
muligt at få foretaget de valg og beslutninger, der skal til for at drive en forening
som vores.
Men nej. Coronaen strammede til på
ny, og endnu en gang var vore generalforsamlingsforberedelser forgæves.

Nu nærmer vi os tiden for afholdelse
af generalforsamlingen i 2021, så af
åbenlyst praktiske årsager vil vi indkalde
til de to generalforsamlinger samme dag.
Vi håber at det bliver muligt indenfor
den tidsgrænse, vores vedtægter foreskriver, men vi har om ikke andet af
dette forløb lært, at det er nødvendigt at
tage forbehold for, hvordan epidemien
udvikler sig.
Der bliver sendt indkaldelse og
materialer ud til medlemmerne, når vi i
bestyrelsen føler os -nogenlunde- sikre
på, at det bliver muligt at holde generalforsamlingerne.
Covid-19 har naturligvis også sat sit
præg på det daglige liv i klubben, og i den
forbindelse er vi i bestyrelsen glade for og stolte af - den forståelse og den evne
til at tage hensyn, som medlemmerne har
vist gennem hele denne svære tid.

Bo Stig Andersen

Jørgen Søgaard

Corona-epidemien har også betydet store
udfordringer for SMK og SMK’s bestyrelse.
Indsatsen fra sejlerfolket har været en blandt
mange gode indsatser, som forhåbentlig
snart vil få stoppet coronavirusset.
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BESTYRELSENS HJØRNE, fortsat
Med coronarestriktioner og sund fornuft
indenbords har sejlerne fyldt godt på
søen her i sommer, og det har været
muligt at afvikle et par udendørs aktiviteter, lige som nogle medlemmer har
brugt en god del af deres tid på at bygge
nye bænke omkring bålstedet på Himmelbjerggrunden, så der nu er et nyt
samlingssted dér.
Alt det er nærmere omtalt inde i bladet
og på www.s-m-k.dk
Fra næste sejlersæson bliver det muligt
at efterkomme et ønske fra mange
medlemmer, nemlig at betale med alle
kort-typer. Betalingsautomaten er bestilt,
og vi ser frem til, at det nu bliver endnu
lettere at tanke miljørigtigt.
Og så skal der lyde en opfordring til, at
alle får tjekket om båden nu også er korrekt forsikret. Der er desværre både, som
er underforsikrede - og endda enkelte
uden forsikring - der sejler i søen.

Det er blandt andet problematisk, hvis
der opstår brand i båden - hvilket giver
en anledning til at gøre opmærksom på
medlemsmødet, der holdes i klubhuset
22. februar - hvis altså ikke corona
restriktioner eller lignende kommer på
tværs.
Silkeborg Kommune har været på
dagsordenen flere gange i løbet af 2020.
Ikke kun i forbindelse med sagen om
lejeforhøjelser, som midtjyder har kunnet
følge i den lokale avis, men Silkeborg
Kommune er som ejer af Indelukket en
tæt samarbejdspartner, og der foregår lige
nu en del på flere fronter.
Læs mere om det på de næste sider.
Med ønsket om et godt 2021
På bestyrelsens vegne
Birgitte G. Andersen.

Silkeborg Kommune:
Masser af nyt for bådejere
SMK-medlemmer med båd oplagt i
Indelukket modtog i efteråret et brev
fra Silkeborg Kommune. Anledningen
var, at man er blevet opmærksom på de
miljøudfordringer, der kan opstå i forbindelse med vinteroplægningen af både i
Indelukket: Dels spildevandet efter vask
af bådene og dels sliberester.
Prøver af jorden i Indelukket har
vist rester af tungmetaller, og nu skal
der findes konstruktive og realiserbare
løsninger på det - noget SMK i øvrigt vil
blive inddraget i.
Silkeborg Kommune arbejder på, at
der til vinterhalvåret 2020/2021 bliver
indkøbt professionelle slibemaskiner, der
opsuger det afslebne materiale, og at der
etableres en større vaskeplads til både.

Indtil det bliver en realitet understreger kommunen i brevet, at bådejere med
båd oplagt i Indelukket denne vinter skal
undlade at højtryksrense båden under
vandlinjen - i stedet vaskes med børste.
Ligeledes skal man undlade at slibe sin
båd.
Kommunens fokus på vandmiljøet
fremgår ligeledes af opslaget ”Pas på
vandmiljøet”, der handler om at undgå
udledning af olie og andre forurenende
stoffer. I den sammenhæng oplyses det,
at der findes faciliteter i Indelukket, hvor
det er muligt at komme af med toiletvand, og at medlemmer af SMK kan
aflevere kemikalier i kemirummet.

FORSIDEFOTOET
GENERATIONER MØDES PÅ SØEN. Forsidefotoet er i dette
nummer reserveret til vinderen af den fotokonkurrence, som SMK-nyts
dommerkomité afgjorde umiddelbart efter konkurrencens deadline den
15. november 2020.
Der var enighed om, at fotoet med Karla, der hilser på Hjejlen, opfylder
alle de kriterier, der var stillet op forud for konkurrencen: Sejlerrelevant,
afspejling af livet ombord samt glæden ved at sejle. Flemming sendte
denne tekst med fotoet: ”Karla var begejstret, da rutebåden pludselig
lagde til ved broen ved Slåensø. Der sker altid noget på søerne.”
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Silkeborg Kommune har fokus
på vandmiljøet i dette opslag.
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SMK præsenterer syns punkter og forslag
På et tidspunkt gik bølgerne højt, da
byrådet i Silkeborg i forbindelse med
budgettet for 2021 meldte ud, at lejen for
de kommunale bådpladser stiger 10%.
I kølvandet på beslutningen fik SMK
et møde i stand med Kultur-, Fritids- og
Idrætsudvalget.
SMK sendte formand Jørgen Søgaard,
kasserer Bo Stig Andersen og næstformand Arne Brohuus til mødet, hvortil
sidstnævnte havde udarbejdet en power-point-præsentation, som illustrerer
forholdene for bådfolket i Indelukket og
samtidig påviser, hvordan de kommu
nale bådpladser har udviklet sig til en ren
pengemaskine for kommunen.
Præsentationen rundedes af med en
række konkrete og fremadrettede forslag,
som SMK’erne fornemmede, at der var
forståelse og interesse for i udvalget:

Fjern prisstigningen på de 300.000
•
Indfør en almindelig pristalsregulering
for 2021
•
Få repareret bommen til isætning
•
Etabler et forum hvor kommunen og
SMK kan udveksle synspunkter
omkring Indelukket
•
Fortsæt det gode samarbejde mellem
SMK og Teknik & Miljø

Se hele Arne Brohuus’
præsentation på
s-m-k.dk

En af de slides, SMK fremlagde for Kultur-, Fritids- og Idrætsudvalget.

Sejsgrunden efterlyser kunstner

Vinteroplægning:

Brug kun strøm når du selv er til stede
På grund af brandfaren pointerer Silkeborg Kommune, at der kun må benyttes
strøm ved bådene, når man arbejder på
båden eller opholder sig i og ved båden.
Det betyder, at der ikke må lades
kontinuerligt på bådens batterier, det
må i stedet ske f.eks. hver 14. dag eller
en gang i måneden.
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Det understreges, at strømmen til båden skal være afbrudt, når man forlader
båden.
Er der spørgsmål vedr. brugen af
strøm på vinteroplægningspladsen, så
kontakt opsynsmanden på tlf.
2023 1889.
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Bestyrelsesmedlem i SMK, Jesper Kudsk,
henvender sig til kreative personer
blandt medlemmerne, der har mod på at
udsmykke den indvendige facade på den
nye terrasse/shelter på Sejsgrunden.
- Vi kunne i bestyrelsen rigtig godt
tænke os, at det bliver med et motiv.
Det kunne være et spejlbillede af søen
med skoven i baggrunden, Hjejlen,
SMK’s logo eller noget helt andet... kun
fantasien sætter grænser. SMK betaler
naturligvis materialerne, og vederlaget for
1 / 2021

arbejdet taler vi om. Det er yderst vigtigt,
at facaden først bliver grundet korrekt,
så det endelige resultat holder i mange år,
fortæller Jesper Kudsk.
- Har man lyst til malerarbejde, så skal
huset på Sejsgrunden også have en gang
maling , tilføjer han.

☺

Er der nogen i klubben, der har lyst eller
kender nogen?
Så kontakt:
Jesper Kudsk tlf. 2135 1707
7

-Vi glæder os
til næste sommer
på søen
Af Sven-Åge Enevoldsen og Peter Lodahl.

Familien Nielsen fra Bryrup er blandt de mange, der
har meldt sig ind i Silkeborg Motorbådklub i 2020.
De faldt for sejlerlivet ved første blik, og de blev
hurtigt så begejstrede, at de måtte opgradere den 17
fods motorbåd til den dejlige 24 fods Nidelv, som de
har tilbragt mange dage i i løbet af sommeren .
Læs mere om familien og deres første år i
SMK på de følgende sider

Klara, Sanne, Eskil og Jakob har lagt til i Indelukket..

Møbelpolstrer & Kalechesmeden
Esbølvej 24, Sdr.Vium, 6893 Hemmet
Tlf. 3027 8860 CVR. 39598078
john@m-ks.dk . www.m-ks.dk
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Første gang, vi møder familien, er en
sensommerdag i Indelukket. Det er
tydeligt, at her er en familie, der har nydt
nogle gode timer på søen, og de vil gerne
fortælle om deres nye sejlerliv.
”Det kan blive til et godt portræt i SMKnyt”, tænker redaktøren, og han husker
at få knipset et foto ved båden og aftalt,
at vi kan kigge forbi familiens hjem i
Bryrup en gang i november, når sejlersæsonen er forbi.
Det er mørkt og regnvådt, da vi ankommer, men vi kan godt kende konturerne
af Nidelv’en, der er vinteroplagt i haven
bag huset, og vi fornemmer i det hele taget, at sejlsporten har fået tag i hele fami
lien: Far Jakob Thorvald-Nielsen, mor
Sanne Skouv-Christensen og tvillingerne
Klara og Eskil på 11.
De byder indenfor i et skønt hjem,
som de selv har bygget og indrettet, og
vi sætter os ved bordet, hvor vi kan se,
at familien er godt forberedt: Her ligger
nemlig kortet over Silkeborgsøerne fremme - så kan vi orientere os.
- Vi har faktisk i mange år snakket
om at anskaffe os en båd, men det har
strandet på, at vi ikke har kunnet finde en
bådplads. Det blev først til noget i år, og
anledningen var faktisk, at vi havde planlagt en fire ugers rejse til USA. Det måtte
aflyses på grund af corona, og så gjorde
vi i stedet alvor af det og anskaffede os
en båd, fortæller Sanne.
- Vi puttede pengene i en 17 fods
båd, og det lykkedes at få en bådplads
ved Skyttehuset. Nu havde vi rammerne
for en god og aktiv sommer på søerne,
forklarer Jakob.
10

- Men vi blev så bidt af det, at vi snart
ville have mere, og da vi hørte, at der var
en Nidelv 24’ til salg i Silkeborgsøerne,
slog vi til. Og vi har ikke fortrudt det et
eneste sekund, siger han.
Interesse for hele familien
Klara og Eskil har også været med i
beslutningen, og de fortæller begge, at de
har haft en spændende sommer, hvor de
aldrig har haft langt til oplevelserne.
- Det gør ikke noget, at vandet er lidt
koldt, for det er lækkert at bade i Silkeborgsøerne - bedre end søen i Bryrup,
synes Eskil.
Klara er især glad for, at sejlerlivet er
noget, hele familien er sammen om.
- Noget af det mest positive har været,
at vi kun har mødt søde og hjælpsomme
mennesker blandt sejlerne på Silkeborgsøerne. Som helt ny er man naturligvis
lidt usikker på, hvordan man gebærder
sig. Men så har flinke medsejlere gerne
givet en venligt råd, fortæller Jakob.
Tekniske udfordringer
Og gode råd har de også kunnet trække
på fra Ole Seeberg, en erfaren SMK’er,som de købte båden af.
- Det mekaniske er en udfordring for
os, men Ole har hjulpet os godt på vej,
og han får da også af og til et opkald.
Det skete for eksempel den gang, jeg
havde problemer med at få motoren ud
af bakgear. Jeg kæmpede en del med det,
men det viste sig heldigvis, at det var en
detalje, som vi sagtens kan klare næste
gang, den måtte opstå, siger Jakob.
De tre andre familiemedlemmer trækker lidt på smilebåndet og husker udmær-
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ket, hvor stresset Jakob var i situationen.
- Ja, vi fik da set sivbevoksningen helt
tæt på den dag...
Forslag om mentorordning
Det er sikkert den oplevelse, der har
givet Jakob inspiration til det forslag til
forbedring af SMK’s tilbud, som hermed
bringes videre til SMK-nyts læsere:
Hvad med at oprette en mentorordning, så nye medlemmer tilbydes at blive
tilknyttet en erfaren sejler?
Det vil være til fælles gavn og inspiration, og der vil givetvis være flere nye
sejlere, som holder ved og ikke går død i
alle udfordringerne.
Det forslag er hermed givet videre.
Jakobs første kendskab til SMK var
gennem speedbådscertifikat-kurset:
- Det kursus var jeg meget tilfreds
med. Utroligt hvad jeg nåede at lære på
så kort tid!
Selvom familien fra Bryrup har brugt
meget af deres tid denne sommer på

Silkeborgsøerne, har deres kontakt med
SMK været begrænset.
De har naturligvis nydt godt af
broerne og de andre faciliteter, men
coronakrisen har jo desværre aflyst langt
de fleste af de arrangementer, der ellers
kunne være interessante at deltage i.
- Men egentlig synes vi, at det hele
virker til at være et godt setup. Tingene
virker til at fungere, og medlemskabet
giver adgang til rigtig mange fornuftige
faciliteter i hele søsystemet.
- Båden er blevet som et sommerhus eller
en campingvogn for os. Her kan vi nemt
og hurtigt fortrække til, og så føler vi for
alvor, at vi har fri. Det har også været en
stor fornøjelse at invitere venner med ud
at sejle på Silkeborgsøerne - det er altid
et hit... og det er en rigtig god måde at
være sammen med venner på, siger Jakob
og Sanne, inden redaktionen siger tak
for snakken og vender bilens snude hjem
mod Silkeborg.

Eskil planlægger
næste sommers
sejlture på
Silkeborgsøerne.
1 / 2021
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Silkeborgsøernes brosamarbejde
Af Sven-Åge Enevoldsen
Anløbsbroerne er omdrejningspunktet
for meget af sejlerlivet på Silkeborgsøerne. Alligevel er der mange, som aldrig
har hørt om Brosamarbejdet, som er
garanten for, at broerne repareres og
vedligeholdes.
Derfor dette indlæg i SMK-nyt.
Brosamarbejdet mellem Silkeborg Sejlklub (SSK), Ry Bådlaug (RB) og Silkeborg Motorbådklub (SMK) så dagens
lys i 1988. Man indgik aftalen for de 34
anløbsbroer, som klubberne hver især
havde lejet på offentlige arealer, mens de
grunde, som klubberne selv ejer, ikke var
med, det gjaldt f.eks. SMK’s grunde ved
Sejs og Himmelbjerget. Kirsebærgrunden
ved Julsø var i mange år lejet af SMK,
men i de senere år er også Ry Bådlaug
kommet med i den aftale, så medlemmerne fra begge klubber nu kan benytte den.
Formålet med Brosamarbejdet blev ved
etableringen beskrevet således:

Der holdes en lille, men tiltrængt pause under
arbejdet med besigtigelse af broerne.
12

”Brosamarbejdet har til opgave at
sørge for vedligeholdelse af SSK, RB’s og
SMK’s fællesejede broer, ligesom samarbejdet har til opgave at optage forhandling med lodsejere, der har egnede arealer
til søerne, med henblik på etablering af
nye anløbsbroer, til gavn for samarbejdets medlemmer, såfremt broudvalget
finder behov derfor.”
Det blev også bestemt, at samarbejdet skulle ledes af et broudvalg på seks
personer - to fra hver klub, udpeget af de
respektive bestyrelser.
Broudvalget konstituerer sig med formand, kasserer og sekretær (en fra hver
klub).
I dag er der syv personer i Brosamarbejdets ledelse: Tre fra SMK og to fra
henholdsvis RB og SSK. Formanden er i
dag fra Ry Bådlaug, kassereren fra SMK
og sekretæren fra SSK.
Og hvad laver de så?
En gang hvert efterår tager man på en
inspektionstur for at besigtige broerne
inden næste års sejlersæson.
Hvilke reparationer er der brug for,
og er der nogle broer, der skal totalt
udskiftes?
Når behovet er konstateret, foranlediges det, at broerne bringes i god stand
inden næste sæsons standerhejsning.
Det er naturligvis også muligt at udbedre en defekt på broerne, som måtte
opstå i løbet af sommeren.
Således var der i sensommeren 2020
indløbet en melding om, der ved bro 32
var væltet en større gren. Den viste sig at
have en diameter på 50 centimeter!
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Så de tre herrer på billedet her ved siden af fortjente afgjort den forfriskning,
de nød efter det store arbejde...
Brosamarbejdet mødes flere gange om
året. Fast ligger det, at man på et forårsmøde gennemgår de aktuelle opgaver og
tjekker, om man har fået alle opgaver løst
tilfredsstillende i løbet af vintermånederne. Om efteråret holdes Brosamarbejdets
generalforsamling.
Der er altid tæt kontakt med Naturstyrelsen, Hjejleselskabet og kommunerne
i Skanderborg og Silkeborg, som det er
vigtigt at have et godt samarbejde med.

Lidt historie om Brosamarbejdet
Der blev i 1931 indgået kontrakt mellem
skovrider Bojesen, repræsenterende
statsskoven, og SMK om anbringelse af
i alt 13 landgangsbroer på statsskovens
arealer, mod en årlig betaling af 2 kr. pr.
bro. Antallet af broer og betalingen er
senere ændret flere gange, så SMK nu
har 25 broer på statsskovens område.
I 1988 indgik SMK et samarbejde med
RB og SSK om et brosamarbejde. Dette
bevirker, at de tre klubbers medlemmer
kan benytte alle broerne i statsskoven,
i Alling Å og i Ry. Brosamarbejdet sørger
for fortsat vedligeholdelse af broerne, der
finansieres ved et kontingent fra de tre
klubber i forhold til medlemstal.
Den nuværende udformning af broerne
indførtes for en del år siden. Fordelen ved
det er, at selv om isen fjerner alle pæle-
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ne, kan brofagene bruges igen, og de er
jo langt den dyreste del af broen.
Bestyrelsen har i 1998 lejet et areal på
nordsiden af Julsø for en årrække (Kirse
bærgrunden, red.). Der er slået broer
på stedet, og pladsen er indrettet med
borde, bænke og bålsted. Denne plads
er SMK’s egen, ligesom Himmelbjerggrunden og grunden i Sejs, og de indgår
ikke i brosamarbejdet. Det er nu ændret,
så også RB’s medlemmer må benytte
Kirsebærgrunden.
Broerne er vel nok klubbens største
aktiv i hvert fald om sommeren, desværre
er antallet af broer ikke steget i samme
takt som medlemstallet, så i højsæsonen
er der trængsel alle vegne, men med lidt
velvilje og højt humør så går det.
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Regler for anvendelse af broerne

- så

1.

Broerne anløbes med forsigtighed så beskadigelser undgås.

2.

Undgå blokering at broen. Anvend om fornødent agterfortøjning.

3.

Støjende og generende adfærd ved broerne er ikke tilladt, ethvert medlem
har pligt til at medvirke til ro og orden ved broerne.

4.

Fiskeri fra broerne er ikke tilladt, hvis der ligger eller ankommer både som er
medlem af Brosamarbejdet.

5.

Forrettes nødtørft på arealet ved broen, SKAL dette nedgraves.

6.

Henkastning af alle former for affald i vand og på land er ikke tilladt.

7.

Opsatte affaldsstativer må anvendes, men er du for hjemadgående, så medtag affald for at spare på renovationsordningen, der koster mange penge.

8.

Der må ikke fjernes eller beskadiges buske, træer eller andet på landområder.

9.

Der må ikke afbrændes bål ved broerne, kun på godkendte bålsteder.

10. Længerevarende anløb, over et døgn (hvis ikke særlige forhold gør sig gældende), camping og lignende er ikke tilladt.
11. Der skal udvises yderste forsigtighed med medbragte grill og affald herfra.
12. Ethvert medlem har pligt til at rapportere beskadigelser af bromateriel.
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Generalforsamlinger
i Silkeborg Motorbådklub

HUSK:
Det er alles pligt at medvirke til beskyttelse af vor sårbare natur. Det går ud over alle, hvis
broområderne ligner en svinesti, og det går ud over alle, hvis vi fratages retten til en bro.
HUSK at det enkelte medlems adfærd nemt kommer til at tegne hele medlemsskaren.

DAGSORDENER

Opbevaring i fuldisoleret hal i
Knudlund Industrikvarter

til SMK’s ordinære generalforsamlinger 2020 og 2021
På grund af covid-19 er tid og sted endnu ikke fastsat.
Medlemmerne får besked, når det ligger fast, hvor og hvordan
generalforsamlingerne kan afvikles på en sundhedsmæssig
forsvarlig måde.

Orla Nielsen – Tlf. 22 95 84 77 – on@campingly.dk
14
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Dagsorden for
GENERALFORSAMLING 2020
A.
Valg af dirigent
B.
Valg af stemmeudvalg
C.
Bestyrelsens beretning
D.
Regnskabet
E.
Budget

F.
Indkomne forslag
Der er ikke indkommet forslag
til behandling på denne
generalforsamling.

G.

Valg af bestyrelse
- Valg af kasserer for 2 år
På valg er Bo Stig Andersen
- Valg af 3 bestyrelses-medlemmer for
2 år
På valg er Leo Sommer Rasmussen, Arne
Brohuus og Jesper Kudsk.

H.
Valg af bestyrelsessupp. for 2 år
På valg er Lasse Jürgensen.

I.
Valg af bilagskontrollant for 2 år
På valg er Ole Lund.

J.

Valg af bilagskontrollantsuppleant for 2 år
På valg er Preben Henriksen.
K.
Eventuelt.

GENERALFORSAMLINGER I SILKEBORG MOTORBÅDKLUB
SMKnyt
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Dagsorden for
GENERALFORSAMLING 2021
A.
Valg af dirigent

B.
Valg af stemmeudvalg

C.
Bestyrelsens beretning

D.

- Valg af formand for 2 år
På valg er Jørgen Søgaard.

- Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for 2 år
På valg er Bjarne Nielsen og Birgitte
Guldborg Andersen.
H.
Valg af bestyrelsessupp. for 2 år
På valg er Dennis Andersen.

Regnskabet

I.

E.

Valg af bilagskontrollant for 2 år
På valg er Jan Lehd.

Budget

F.
Indkomne forslag
Forslag, der ønskes behandlet på
generalforsamlingen, skal skriftligt
være bestyrelsen i hænde senest 8 dage
før generalforsamlingens afholdelse.

G.

J.

Valg af bilagskontrollantsuppleant for 2 år
På valg er Karlo Jespersen.
K.
Eventuelt.

Valg af bestyrelse

- tid og sted meddeles medlemmerne, når det igen bliver muligt at mødes i større forsamlinger
17
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To gange har bestyrelsen måttet aflyse
generalforsamlingen i 2020 på grund af
covid-19 restriktionerne.
Som pandemien har udviklet sig, er det
heller ikke sikkert, at generalforsamlingen i
2021 kan holdes til den tid og på den måde,
der fremgår af klubbens vedtægter.

Hørt på
Bænken

... og det er ganske vist

Da Silkeborg er blevet Danmarks Outdoor-hovedstad,
har et stigende antal fritidsdykkere vist sig i det
lokale farvand.
Dette har bevirket, at Søfartsstyrelsen har
udarbejdet et særligt amatørdykkerflag til
søsystemerne med tiltræden 1. januar 2021.
Flaget bør respekteres ved stille sejlads i
behørig afstand.

*
Det giver store udfordringer for klubben,
for det er generalforsamlingen, der lægger
linjerne for det, der foregår i klubben - og
ikke mindst er det på generalforsamlingen,
vi vælger bestyrelsesmedlemmer mv.
*
Det er derfor vigtigt for SMK, at
generalforsamlingerne holdes
så hurtigt som muligt.
Alting er forberedt, men der må stadig
tages forbehold for, om det er muligt for
medlemmerne at samles.
Ved at udsende dagsordenerne nu, vil
det være muligt for bestyrelsen hurtigt at
arrangere generalforsamlingerne.
De vil blive afholdt samme aften.
Når det ligger fast, hvor og hvordan mødet
kan afvikles, får medlemmerne besked om
tid, sted og de andre praktiske oplysninger.
18
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Frikadellevindere
Frikadellekonkurrencen blev igen i 2020
en bragende succes, som samlede mange
deltagere. Under god og kyndig ledelse af Heidi
og Steen Olsen fik dagen et ekstra pift, blandt
andet i form af en speciel konkurrence, der blev
afviklet efter selve frikadelledysten var afsluttet.
Vinderne blev:
1. Kent, Bøgelund.
2. Jens-Peter, Malibu.
3. Kasper, Karina.
Farsen blev vundet af Erling i båden Martine.
Der deltog 18 både i konkurrencen.

Fotos fra
Frikadellekonkurrencen.

En stor tak til Heidi og Steen for deres indsats. De har lovet at stå for
Frikadellekonkurrencen igen i 2021. Tak for det.
Og tak til sponsorerne: Sejs Marine, Risbjerg Marine, Oles Auto, Franks
Auto, Leon Købmand, Indelukkets Spisested, FTZ Autodele, Silkeborg
Motorbådklub, IP Netpartner v. Jan Cortsen, Hjørnegrillen, MAF.

Ny pavillon på Himmelbjerggrunden

Ost på Bjerget

Fredag den 11. september blev der
holdt indvielse af den nye pavillon på
Himmelbjerggrunden.
Det var en festlig markering af, at
rigtig mange af SMK’s medlemmer
har givet en hånd med i opførelsen
- et faktum der viser noget om
det sammenhold, der gør, at vi i
klubben er i stand til at løse meget i
fællesskab.
Formanden udtrykte da også en stor
tak til de frivillige, da han holdt sin
tale i forbindelse med indvielsen,
ligesom han udtrykte sit håb om, at
de nye faciliteter vil blive flittigt brugt.
20

Igen i år et tilløbsstykke

De mange deltagere fik en uforglemmelig dag,
der startede med et spil dart og en udfordrende
stigekonkurrence. Stor
tak til Anne-Mette,
Torben og Leif for deres
strålende ledelse af
konkurrencerne.
Ligeledes endnu en tak
til Heidi og Steen Olsen
(billedet th) for den
dejlige osteanretning.
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Menuen øverst på s-m-k.dk
ê

Oprydning og opfriskning
af SMK’s hjemmeside

Vask og imprægnering
Silkeborg Rens og Vask tilbyder nu vask og imprægnering af
bådkalecher og bådsejl.
Hos Silkeborg Rens & Vask kan du holde lige foran døren og
indlevere din bådkaleche, eller du kan ringe til os på
8682 4020, så henter vi og bringer gerne for dig igen.

Det er kun få år siden, SMK sidst gav
hjemmesiden en opfriskning.
Det skete i forbindelse med, at vi
skiftede udbyder og dermed selv kunne
opbygge siden, som vi vil.
Dengang flyttede vi i store træk
indholdet over i det nye layout, og vi
konstaterede snart, at det fortsat var
svært for medlemmerne at finde rundt
i de mange oplysninger, www.s-m-k.dk
gemmer på.
Derfor bestemte bestyrelsen sig for at
bruge nogle ressourcer på at få ryddet ud
i det forældede materiale. Samtidig bestræbte man sig på at få opbygget siden
mere logisk, så man hurtigt kan finde de
oplysninger, man leder efter.
Når nu ”posen var rystet”, strammede
man samtidig op omkring udseendet:

Priser:
Vask + imprægnering: 275 kr. pr. kg (mindst 2 kg)
Reparation: 525,- pr. time (mindst ½ time)

Annoncer i

t
y
n
SMK
KOM MED OMBORD
hos klubbladets støtter

Silkeborg Rens & Vask
Ørstedsvej 7
8600 Silkeborg
Tlf. nr. 86 82 40 20
ww.silkeborgrens.dk
mail@silkeborgrens.dk
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Valgte en lysere og mere læsbar skrifttype, sløjfede de farvede baggrunde og
gjorde i det hele taget hjemmesiden mere
indbydende.
For nye besøgende på siden findes der
nu en samlet oversigtsside, hvor de kort
kan læse ”Om klubben”, og man navigerer
rundt på siden fra menulinjen øverst,
hvor der vælges mellem ”Nyt fra SMK”,
”Godt at vide”, ”Faciliteter”, ”Bestyrelsen”
og ”Aktiviteter”. Fra undermenuer er det
nemt at finde videre frem mod det, man
er på jagt efter.
Selvbetjeningsfunktionerne, som i forvejen er godt implementerede, fortsætter
uændret.

Attraktive priser i 2021:
½ side: 1900 kr. - 1/4 side 1100 kr.
1/8 side: 800 kr.
- for annonce i to numre,
inkl. annonce på s-m-k.dk

SMKnyt
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Annoncør-portræt:

Fra maskinarbejder
til symaskiner
En kaleche kan gøre det noget mere
behageligt at være ombord på en båd.
Især når vejret ikke viser sig fra sin
pæneste side, hvilket jo ofte er tilfældet i
Danmark.
Stort set alle MKS’ kalecher er specialløsninger. Kalechesmed John F Jacobsen
bruger derfor megen tid på landevejene
for at komme rundt til de forskellige
havne. Opmålingerne skal nemlig være

helt præcise, og derfor skal han ud til
hver enkelt båd og måle op, inden arbejdet ved symaskinerne kan gå i gang.
Modellerne laves 1 til 1 ude ved bådene, men selve kalecherne syes på MKS’
værksted i Sdr. Vium. Her bliver der også
isat lynlåse, ruder, knapper og hvad der
ellers skal til for, at kalecherne bliver helt
perfekte.
-Kunderne har typisk en idé om, hvad
det er for en kaleche, de gerne vil have.
Jeg forsøger selvfølgelig at imødekomme
kundernes ønsker, men jeg kommer også
med mine egne idéer til løsninger, siger
John F Jacobsen, der kalder sig selv for
perfektionist:
- Det skal bare være i orden, og jeg
mener helt grundlæggende, at man skal
holde, hvad man lover.

Virklund Vognmandsforretning A/S

Kran- & Specialtransport

Æggekage
Kabyskokken Hardy
I dette nummer indvier Hardy
SMK-nyts læsere i hemmeligheden
bag, hvordan man laver Silkeborgsøernes bedste æggekage.
Det er en nem æggekage i pande,
for en gammeldags æggekage er
bare det bedste - enten som en lun
frokostret eller som en gang hurtig
aftensmad. Opskriften er med bacon
og tomater - lækkert tilbehør til
hjemmelavet æggekage.

Granhøjvej 3-11 – Tlf. 30 86 85 62

”Vi sætter båden i vandet og tager den op igen”

Sådan gør du
1. Pisk æg, fløde og vand sammen i
en skål. Tilsæt persille, salt og peber.
2. Lad smørret smelte i en pande (ca.
21 cm i diameter) ved kraftig varme,
men uden at det bruner.
3. Hæld æggeblandingen i panden og
skru ned til meget svag varme. Skub
forsigtigt i blandingen, til den begynder at stivne - det tager ca. 5 min.
4. Læg låg på panden og bag æggekagen færdig i 12-15 min.
5. Fordel bacon og tomater på æggekagen og pynt med persille.
Server æggekagen med rugbrød og
en Rød Tuborg.
Velbekomme!
Ingredienser (4 personer)
8 æg, 1½ dl piskefløde 38%,
1 dl vand, 1 dl frisk, hakket
kruspersille, 1 tsk groft salt,
friskkværnet peber, 25 g smør,
125 g stegt bacon, 150 g
cherrytomater skåret i halve.
Pynt: kviste af kruspersille eller
purløg.
Tilbehør: Groft rugbrød samt en
Rød Tuborg.
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3.-præmie
(gavekort på 100 kr.):
Palle Christiansen for en
hel serie stemningsmættede
billeder fra søen.

Årets SMK foto 2020

Dommerkomiteen har udpeget de tre vindere af
årets fotokonkurrence. Det blev som ventet et tæt
opgør om præmierne på de eftertragtede gavekort
til Indelukkets Spisested.
SMK-nyt takker alle, der deltog i konkurrencen.
1.-præmie (gavekort på 500 kr):
Flemming Andersen.
Læs komiteens begrundelse på side 4.

2.-præmie
(gavekort på 300 kr.):
Mogens Bødskov
for dette fine
stemningsbillede
med lysindfald.

26
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Medlemsmøde
i klubhuset

Fredag den 22. januar fra kl 17.00 serveres

Gule ærter

22

FEBRUAR

ad libitum med det hele

Brandslukningskursus
Falckredder Thomas
Mogensen er ambulance
behandler og har været i
ambulancetjenesten i mere
end 15 år.

På medlemsmødet lærer han
dig, hvordan man forholder
sig, hvis der opstår brand i
båden.

Pris 129,-

KÆMPE PÅSKEBUFFET 2021
Serveres Skærtorsdag, Langfredag,
Påskelørdag, Påskedag og 2. påskedag

Fra
12.00
til
15.00

Hele herligheden for kun kr. 145,-

MANDAG 22. FEBRUAR KL. 19.00 - 21.00

Børn til og med 12 år kr. 75,-

Kaffepause ca. kl 20.00

PINSEBUFFET

Standerhejsning

11
APRIL

- med alle sejlerfolkets livretter
PINSELØRDAG, PINSEDAG
OG 2. PINSEDAG
KLOKKEN 12 - 15.

KUN 145 KR.

SØNDAG DEN 11. APRIL KLOKKEN 10.00

Vi mødes ved klubbens stander i Indelukket.
Efter standerhejsningen er klubben vært ved
kaffe og rundstykker i ”Indelukkets Spisested”.

- BØRN TIL OG MED 12 ÅR:

Indelukkets Spisested

Åhavevej 9c . 8600 Silkeborg Tlf. 8682 6179
www.indelukketsspisested.dk

ALLE ØNSKES EN GOD SEJLERSÆSON 2021
28
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S E JL E R

Indelukkets
Spisested
Hver torsdag fra 1700
STEGT FLÆSK ad libitum............... kun 129,-

Af Birgitte G. Andersen

Se

lskabe
Frokosttilbud fra 1200 - 1500
til 70 pe r op
rsoner
LØRDAGSBUFFET
”Spis alt hvad du kan”.................... kun 129,-

Har du mon styr på de maritime vendinger?
Afprøv dine sprogevner i denne lille sejlerquiz, hvor vi kigger på
betydningen af en håndfuld af de lidt mere specielle udtryk,
man møder i det maritime miljø.
1. Hvad betyder ordet PØS?
a. Kost
b. Spand
c. Forsejl

4. Hvad betyder AGTERSPEJLET?
a. Spejlet nede på toilettet.
b. Særlig måde at spejle æg på
c. Bådens flade bagdel

2. Hvad betyder SKOT?
a. Væg
b. Dæk
c. Bænk

5.
Hvad betyder KAPTAJNENS NATHUS?
a. Kaptajnens natkahyt
b. Toilettet
c. Kompassøjlen

3. Hvad betyder DØRK?
a. Gulv
b. Loft
c. Væg

6. Hvad betyder KØLSVINET?
a. Øgenavn for skibshunden
b. Søens version af skovsvinet
c. Forstærkning af i bunden af båden

Løsninger på quiz. 1.b- 2.a- 3.a- 4.c- 5.c- 6.c.
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Tilbud alle åbningsdage:
(frokost 1200 - 1500 og aften fra kl. 1700 )
WIENERSCHNITZEL........................ kun 134,- / 159,BØRNEMENUER.............................. fra 39,-

Indelukkets Spisested
Åhavevej 9c . 8600 Silkeborg
Tlf. 8682 6179
www.indelukketsspisested.dk
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Returadresse:
Silkeborg Motorbådklub, Åhaveallé 9c, 8600 Silkeborg

2021

KOMMENDE AKTIVITETER
Afviklingen af aktiviteterne sker
naturligvis under hensyntagen til
de coronarestriktioner, der er, når
arrangementet skal afholdes.
Ændringer / aflysninger meddeles
på klubbens hjemmeside:
www.s-m-k.dk

Mandag den 22. februar kl. 19.00
Medlemsmøde
TEMA: Brandslukning ved ild i båden
- Klubhuset
Søndag den 11. april kl. 10.00
Standerhejsning
- Klubhuset
Lørdag den 14. august kl. 17.00
Frikadellekonkurrence
- Himmelbjerggrunden

Lørdag den 16. oktober kl. 18.00
Afriggerfest
- Restauranten
Søndag den 17. oktober kl. 10
Standerstrygning
- Restauranten
Generalforsamlinger:
Bestyrelsen indkalder til afholdelse
af generalforsamlingerne i 2020 og
2021, når det igen bliver muligt at
mødes i større forsamlinger.

Lørdag den 11. september kl. 13.00
Ost på Bjerget
- Himmelbjerggrunden

Forslag til emner, der kan komme i SMK-nyt,
modtages med glæde på e-mailadressen

redaktionen@s-m-k.dk

Næste deadline er 15. maj 2021.

SMK-nyt nr. 1/2021 er trykt hos
Lasertryk.dk
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er opgivet).
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