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Godmorgen alle sammen – velkommen til SMK-standerstrygning 2022 
 
Tak for sidst - til dem der var med til, afrigger festen i går aftes.  
 

1. Endnu en gang vi har haft en fantastisk sejler sæson 
a. Vi er stadig privilegerede 
b. Corona’en er dampet af, så har vi kunnet nyde nogle fantastiske sejler dage på søen 
c. Vejret har været med os, nogen sveder på land - vi hygger på vand 

2. Bestyrelsen siger tak:  
a. Stor tak til vores udvalg og ildsjæle som holder broer, pladser og klubben i gang. 
b. Rigtig stor tak til vores sponsorer. 

3. Vi er blevet flere: 
a. Netto tilgang 50 medlemmer, ca. 940 aktive medlemmer 

4. Grundene: 
a. Sejsgrunden: 

i. Dennis og hans team har skaffet et nyt plankeværk som matcher i farven – lidt 
luksus. 

ii. Græsplænen er blevet renoveret, ser fantastisk flot ud 
iii. Vi har anskaffet en robotklipper, slut med højt græs. Lidt indkøringsproblemer. 

b. Kirsebærgrunden: 
i. Godt vedligeholdt af Henrik, stadig flot besøgt. Sand har haft sine grantræer i fred. 

c. Bjerget: 
i. Ny ral ved bordene 
ii. Det automatiske lys er flyttet og genskin fjernet. 

5. Indelukket: 
a. Betalingssystem er blevet endnu mere digitalt, nu løber vi ikke mere tør for brændstof op 

til en regatta. Søgaard skulle hele tiden planlægge hvornår han skulle fjerne dæksel og ned 
på knæ med en målepind. Nu kan Kaj overvåge beholdning og bestille opfyldning uden at 
skulle forlade skrivebordet. 

b. Og så har vi renoveret køkkenet. Køkkenet har i en menneskealder været ude for den ene 
knopskydning efter den anden – alle sammen lavet af velmenende folk som gerne ville give 
en hånd med. Den går bare ikke længere, nu stiller diverse væsener og styrelser deres egne 
krav hvordan sådan et køkken skal være bygget og indrettet. Hardy har endeligt fået nyt 
køkken – rigtigt mange timer og 600.000 kroner senere. 

6. Arrangementerne: 
a. Frikadellekonkurrencen, vi takker endnu en gang Heidi og kompagni for det flotte 

arrangement og igen en stor tak til vores sponsorer. 
b. Ja, Heidi har endnu en gang stået for Ostebordet. Flot initiativ. Og en fed aften. 
c. Afrigger festen, fantastisk aften med Spansk menu. Skøn musik af Devotion. 

7. Og så til vores udfordringer: 
a. Ny forpagter: 

i. Til alles store fortrydelse har Hardy og Ulla besluttet sig for at takke af efter ca. 16 
år bag kødgryderne i Indelukket. De vil nu ud at prøve kræfter med det civile liv 
udenfor Indelukket. Vi får senere på året lejlighed til at sige pænt tak til Hardy og 
Ulla for deres store indsats i Indelukkets Spisested. 

ii. Det betyder til gengæld også, at vi skal ud at finde en ny forpagter. Ikke nogen nem 
opgave - vi er lige netop kommet nogenlunde fri af Corona’en, så bliver vi gud 
hjælpe mig ramt af Putin og hans special operation i Ukraine. Men, opgaven er 
ligger trygt i hænderne på Jakob som stadig har et par kandidater på listen. 

b. Ny kontrakt på vores grund: 
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i. For det ikke skal være løgn, så er en jurist på kommunen faldet over brudstykkerne 
af en urgammel aftale hvor vi uden beregning har rådighed over et areal i 
Indelukket.  

ii. Undervejs er der tilstødt en aftale om en arealafgift – formentlig lavet sammen 
med Enevoldsen, i hvert fald med dokumentation som fortaber sig i det uvisse. 
Uanset hvad så synes kommunen, at den afgift skal sættes op – og i øvrigt betales. 
Den får Jakob lov at forhandle med juristen. 

iii. Jakob skal nu overveje at tørre denne afgift af på den nye forpagter – med deraf 
følgende chance for, vi skal betale 3 kroner mere for en øl og et stjerneskud. Noget 
som vil forfølge Jakob resten af hans sejler karriere. 

c. Forbud mod vask af både i Indelukket: 
i. Her kan det godt være, at mange af vores medlemmer tror at bestyrelsen sidder på 

hænderne i den sag. Det er på ingen måde tilfældet. Vi kunne hurtigt se på 
beslutningsmønstret, at vi ikke kom nogen steder med vores argumenter. 

ii. Bestyrelsen har derfor med Dennis som den suveræne tovholder og en håndfuld 
eksterne ressourcer gennemgået vores sag for eventuelle huller i kommunens 
argumentation. Det kræver selvfølgeligt at vi går lidt stille med dørene. Og, i øvrigt 
holder en profil som kan skaffe os tilbage til forhandlingsbordet. 

iii. Vi har med glæde set, at mange af vores medlemmer har reageret med læserbreve, 
Facebook og e-mails mod det nye krav som tydeligvis strider mod al sund fornuft. 
Det styrker opmærksomheden på kommunens beslutning. 

iv. Vores forberedelser er ved at være afsluttet og der arbejdes på at genoptage en 
dialog med kommunen. Dele af den plan kommer i til at læse om i Midtjyllands 
Avis, på TV MidtVest’s hjemmeside, evt. direkte i TV MidtVest - måske er de 
ovenikøbet med til standerstrygning. 

8. Apropos bestyrelsen: 
a. Hvad laver de i bestyrelsen? 

i. Det er der mange der spørger om, derfor lægger vi op til mere 
medlemsinddragelse. Planen er at oprette et punkt på SMK-hjemmesiden med det 
ydmyge navn: Hvad laver de i bestyrelsen. 

ii. Det bliver et punkt hvor vi løbende redegør for hvilke sager og udfordringer vi 
arbejder på. Det bliver ikke vores referater fra bestyrelsesmøderne. De indeholder 
af og til information som ikke kan tåle dagens lys på det tidspunkt. 

iii. Det betyder også, at vi erkender vores faglige begrænsninger og har brug for jeres 
hjælp. Det kan være Dennis som har brug for en person som ved lidt mere om 
kommunal forvaltningsret end vi selv gør i bestyrelsen. F.eks. i forbindelse med 
gennemlæsning af de 388 sider aktindsigt i vaskesagen som vi modtog i sidste uge. 

iv. Det kunne også være en person som via sit arbejde har erfaring med miljøstyrelsen. 
Som tilfældigvis ligger inde med brugbar information i den aktuelle sag. 

v. Eller Jakob som har brug for en forst- og jurakyndig inden han fælder et af naboen 
træer – som blot står i vejen for vores slamsuger på bjerget. 

vi. Jo, opgaverne i bestyrelsen er mange. Og ja, vi har brug for at informere jer for at 
få jeres hjælp. 
 

 
Vi vil nu afsynge vores sang. 
 
Dette er hermed slut på den officielle standerstrygning. Derfor siger vi tak for i år, men har stadig et par 
arrangementer. 
 
Og så vil Hardy gerne være vært med et traktement af sit fantastiske smørrebrød og en øl. 
 


