
Postb€srrget blad 57016, (t245 ARC)'

il;;;dt nor.liJriet
men da bladet jo ikke udkommer
i november, sfl skal I huske at
sette et krl'ds i kalenderen den 3.
december. Da aftrolder klubven-
nerne JuleandesPil. Der er som
sadvanlig mange Pramier, bide
til hgjre og til venstre.
Klubhusets kantine har ogsi en
god bid mad til os inden sPillet.
Andespillet starter som sadvan-
lig kl. 19.00

Vel mgdt Hjorti.

HUSK!
KLUBAFTEN
DBN 17. NOVEMBER.

Hvis du vil srettes ind i de nYe
love si mpd op denne aften.
Lovudvalget har lavet st stort
stykke arbejde som vi kan rose
dem for.
SA HUSr DET NU!
Mod op
17. november k1.19.30
i SMK's klubhus.

Benny Borke
Formand.

gtJts-mut
ttsfrbe fot fotftct og foc bibiotfef'

Skruen
Mange har sikkert pa et eller andet tidspunkt_stillet sig selv det

spOrfsmil: "Hvad er historien bag den skrue SMK har liggende foran

klubhuset?"
I den forbindelse har Benny Borke fiet historien fra Gert Madsen i

Thyborgn.
Brevet begynder....
Hej med jer dernede i Silkeborg! Tak for sidst
Og tiOt om skibet. Det er bygget i Roslau i Osttvskland i 

L?!l'or r.

Fra medlem til
medlem
Laserjolle selges billigt.
Velholdt, kun brugt lidt - l00%o
tuPt.
flrgang'78 kr. 5.500
Hennvendelse til
Lars Bo Andersen
tlf. 8684 1617 eller 9725 2512

Arets kup;go'gamle fru Olesen
er til salg
Sternes bedste skude; 18 fods
Addec med 10 hk benzin-motor
Henvendelse til
Birthe Olesen
ttf.8682 3672

VIRKLUND
VOGNMANDSFORRETNING

&
SILKEBORG

SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. 86 83 67 33

- ogsl nAr blden skal sikkert pA land
for vinteren.

i

l

L324 - Sanja Jensen hvorfra vi har vores skrue.
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Nr.:5, l . l4ug.
Oplr8.:750.
U d g i v c t  i  s . m . l d  m . d  S M K ' s
bcnyrlsc.
Rcditdi!8,:
l. & H. ToR Sveq
nyerbolBvcj I 3
Swjbrk
8600 SilkcborS
T[,:86 84 50 I2 (30 t5 34 53)
(tf.rw - cicrl6d bskcdD

SMK's bestyrelse.:
Fo.rud":
Bcuy B. Bqkc 86 82 85 23

l(&cr.:
LcifG. Thogcnco 8682 3658

N$trmrd.:
K[ud rcNcr 86 84 74 84

Scl@r.:
Kd Brsc! 86 a2 ?o 08

Brodvdg.i
KludJcNc! 85847484
Etlril wynz U 52m

KutiDddvrlg,:
Binic Olesco ffiA21672
Hru Juul Nicls.! 85 81 24 16

Klubhsct:
BcrnyB.Bokc 86828523

HimlbjagSru!dcn.:
Lcif G. Thdgscn 85 82 36 5t
Kilrd J.Nc! 86 84 74 8,1

Scjsgnndcn.:
LidrmJensco U6725
EthdtwFrz 85845220

Kubrnrcr i 199!94 & afriSgcdcst:
Birthcofescr 86423572
Hr6 Jwl Nicls.! 86 8! 24 16
Knud tcEeo 85 84 7it 84

NrviSdior.:
Pdl.ChriseB.!  86tt  137E

RrdiodhlScl:
hcbd v6r.r8ard 86 82 80 89
KrudJe6cn U74U

SMK vdr6,:
Hjt li Lyrgsft 86 81 24 16
I{r$ Juul Nielsctr t6 81 24 16

Viglige telefonnr.:
Kdin6 #a26179
M5ilGlcfotr 85423976
OFyDdlDdeluHid 86 80 18t9
Vcjrudsigbo ookal) 153
Lylgby Radio 133
SilkcborgPoliti t6 82 39.00

SMK-Nyt
Udlffimd lodlevaiDgsfris
Nr.G93primda. '93 21.11.93
Nr. l-94 prim ju'94 25.1L93

hdbS til SMK-\yr - rtvcl som &!oF
cq udcr "fn mcdlcm til mcdlcm".k[
rllaq6 i 'boks.!" i klubbscr iDdc!
ildlcv.rirgsfrisr.!, og vil sa vidr
muligt blivc bngt i ffstkfficldc
oums. Fq at blivc optrgct sld
iodlcSct verc foNyoct mcd uu og
r&a$c.
Rcdrldiorcn cr g.mc b.lrjelpclig rcd
fmuldirg hvis du hq d budskrb,
ligcsom vi er trgd mod68€li8. fa
fml.g t i l indlc! .

/.rrt, cr'il"Jt

ut 4alflmalnh,ltler unb u, dd lar,lprre ntl pltt laqf.

dez uaz 4&qarL dagp, /unn nan aidJ I aonnet. pl. apo,
/er.ttlrn /4,iet ionzL /V"g/" /',"2,',tb aliJLf ug ad- d.f

' J/rnd /^.,")t ,a dq l* ?. tVe*t. de dot.lfun/e ue-
/." t, e /r*J *, Itd*"ti,rg I /prr,t dl /a/qqe nede on le.
trt 4 ttta/4ft///p u4 /tA/" l"r.t hit og peltolemdlarrrpe*1.

q/4/

e,llaA)pJo? ar4las4 aLo*// uttt lt'oli. ruiapl uc,n udd,
aL dzl /r"rl tt /rld4p/ lpD e*,'hldtg /pa/azqile al aezmen

tlt lrrt rq*dl 4a/Jep,rbtmet d?L r"oglz llr/td'llz/,,p/rdp/,

p/anlz4qd lfD LE t&Arf dlJi/rlpJer. \eJ ail ua'te eo

/,i@|i, la4 /Mlr/Ek"n ol lP 4A nruqe mp/dttfrL o? //4,ilp-

//,a tapllent44alt4e aonwrl@1pz p,A/teddte nt&de aJ

laqp /4et4r//n rt/ de lfu/a? o? dppo unt. *ilJe e/rlJtlzre.

/3o,rlp,6]nd Sl//K.
tVah'ze-tVittaQwd

ry'40
ry,nanpla**zt.

nut de //r1rn't 4o.to 1/4,1p
t l"f //rt.

Hontinen.
Abningstider.:
A/londog.: 8.00 - I 8.00.
Tirsdog til sondog.:8.00 - 90.00.
Hakkenet fukker I time for lvkkeEid.

MORT€NS RFT€N D€N I O.I I .
l/4 ond med brunede kortofler 09 r6dk6l, herelter
Ris o' lo rnonde med kirsebarsovs
l{un kr.80,00.
Tilmelding senest den7.l I til kontinen.

Hvis I hos os vil spise
- vi hibrn i rraadeu vil pnisE

Nyt fra SMK!
Det er jo ikke de store ting der sker her i efterirsmAnederne. Vi har
et arrangement den 1.7. november, nemlig klubaften i klubhuset i
Indelukket. Vi har fiet et opleg til nye vedtegter fra vedtagtsudval-
get, og de vil denne aften fremlagge og gennemdr4fte deres opleg
med de fremmpdte. Det bliver naturligvis ogse fremlagt, jvf.
vedtegterne, til den naste generalforsamling i februar 94', hvor det
forhibentlig bliver vedtaget. Udvalget har giort et stort og dygtigt
arbejde.
I december har vi det traditionelle andespil. Dette aftroldes den
3. december i klubhuset, se husk at reservere denne aften i god tid,
der plejer at vare god tilslutning, sfl kom i god tid denne aften.
Den 11, december er der juletre i klubhuset for b4rn. Det starter kl.
15.00, i klubhuset, og er flrets sidste affangement.

Lidt om tour de Guden6; Det blev en vid og kold forestilling, rnen
det var da naturligvis varre for de stakkels roere. Det blaste jo ogsA
en del pfl Juls@. Dette pi trods, var der ingen problemer med selve
lpbet, alt gik fint og der var ingen uheld. Vi savnede dog lidt
konnmunikation imellem dommerbiden og de bide der skulle ligge
kontrol, men dette kan der vel rettes op pa ?. Ellers er s&sonen ved
at vere slut, det bliver bfrde for koldt og for vidt, men der forestir nu
et arbejde med at ffl biden opbevaret pi en betryggende mide her i
vinterhalviret. Husk at ffl frostveske pi, og tgmt vandtanken, det vil
nok ogsfl v&re en god ide at tage batterierne med hjem - hvis det kan
lade sig E re. De holder bedre i en lun kalder. Skal bflden sri ude,
skal man passe pi ikke at pakke den for tret. Det er vigtigt at der er
luft og gennemtrek. Karl Bramsen, sekretar.

Skuen - fortsat fra forsiden.
Forst var det en s.K.L. Osttyst< motor som skruegrejerne ogsA blev brugt til.
Derefter kom en 600 hk. Alfa-Diesel i, som kOrte pA den samme skrue (1972).
skibet er pA 70 ton netto, 150 ton brutto. Endvidere er skibet 33 meter langt,
6,60 meter bredt og 3,50 meter dyb.
Det var lidt om skibet, hiber I kan bruge det..................

Venlig hilsen Gert.

I

0
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Preben.

Sommerferien 1993.
Ideen med at holde sommerferie I ning: Anita, og Finn samt Lise og
pA andet end Silkeborgs/erne,
havde vi haft lnsker om i flere ir.
Men indtil vi, i eftersommeren
1992, kobte vores LM27, mente
vi ikke vi havde det fornodne mod
til at prlve krafter med det store
vand og eventuelt Kattegat.
Men nu skulle det altsi vare. Vi
startede med grovplanlagningen
allerede i slutningen af oktober
1992. Vi har altid sagt, at fgrste
gang vi skulle afsted pi havet,
ville vi ikke alene afsted. Detblev
aftalt med en erfaren sejler, at han
ville tage turen med over Kat-
tegat.
Vi skulle sejle til Sverige.
Efterhinden blev sejlruten plan-
lagt i nermere detaljer. Fra Ran-
de"rs, (Arhus) langs den jyske
Ostkyst mod Frederikshavn,
tvers  over  Kat tegat ,  ind  i
Gotaelven, mod Trollhlttan, over
Vaneren, og ind i Dalslans kana-
1en.
Nfrr man fir en "ny" gammel bfld,
er der meget som skal rendres -
tigeledes med vores, si tiden op
til ferien, var ved at l@be fra os.
Men vi blev dog fardige, sfrdan at
biden kom i vandet i Randers den
29. juni. Den 1. juli afsejlede vi
fra Randers med fglgende besat-

$

svERrcE if

Pi vej ud af Randers fjord fik jeg
rigningen justeret og sikret med
splitter, samt monteret sejlene.
Da vi varkommet fri af land ville
Finn at vi mfltte gi for sejl, men
med vinden direkte ind f ra
sejlretningen, blev det nogle
lange "ben" vi skulle have for at
ni vores f6rste destination, som
var  bes temt  a t  sku l le  v@re
Osterby pi Lrs6.
Det, blev altsl for motor, og eftcr
18 timers sejlads, var vi fremme
ca. kl. 07.00 neste morgen. Pig-
erne havde sovet det meste af nat-
ten, og Finn og jeg skiftedes til at
sejle.
Efter denne lange sejltur var det
en fornpjelse at fi morgenmad,
samt nogle timers s6vn, inden vi
gik i land for at se pi 6en.
Osterby pfl Lees6, bestflr af en
meget stor lystbAdehavn samt en
fiskerihavn, hvorfra der fiskes
med sivel store som smi fiske-
futfjer. Men en rigtig udpreget
turisthavn, hvor st@rsteparten af
bf,dene er Svenske lystbf,de, med
yngre besrtning.
Vi nlede ikke meget rundt ph 6en,
for vi erfarede, at der i den kom-
mende weekend skulle"vare
havnefest, og efter den f6rste nats
oplevelse med at der var en evig
vandring hen over biden, uden
hensyn til andre, samt det faktum

afsejlede vi sidst PA formiddagen
mod G6teborg.
Vinden var frisk, og vi satte sejl,
da vi var fri af land. Det var en
fom@jelse at stoppe motoren, og
kun h6re vindens susen i rignin-
gen.
Finn var erfaren sejler, bl.a. Pi
Kattegat, og han havde fanget
mange fisk pA disse sejladser
tvrers over Kattegat. sl vi fik rig-
get fiskegrejet til, og der gik kun
et Ojeblik inden den forste fisk
meldte sin ankomst. Det viste sig
at vere en hornfisk, og vi var
kommet ind i en stime, sA vi hev
nogle stykker ombord. Finn
sagde at det ikke var fisk man
spiste, men det skulle pr/ves.
Efter kort tids forlob, mitte vi
kaste dem overbord igen. Fiskene
lugtede falt og med den friske
vind, begyndte det at "k6re" rundt
i maven - en begyndende s@sYge.
Senere fangede vi en del makrel,
som vi skulle spise til vor af-
tensmad. Vi havde taget sps'y-
getabletter med, men ville ikke Pi
dette tidspunkt tage nogle. Lise
havde aldrig varet ude P& det
store vand, sfl hun skulle Prpves
af. Vi bad hende gA ned i kahYt-
ten, for der ville gi nogle timer
inden vi kunne se land. Hun
bestod prgven, for hun faldt i
s0vn  dernede,  uden a t  b l i ve

I rrg6neJffi
6Olf0OrO lrdronrrb6ror

o an&o*
' . "' ld&tF|t|tJo
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Der sker ikke si meget, nir du er
ude midt pi Kattegat, udover at
der skal passes sejl og styring.
men vi havde een oplevelse da vi
havde sejlet et par timer uden at
havde set land. Om bagbord fik vi
gje pA en lille sejlbid, ca. 20 fod,
uden se j l  og med en l i l le
pihengsmotor som eneste driv-
kraft ,  hvor der var en som
vinkede med armene - som om
der var problemer. Vi lagde
kursen om og korn sfl tat pfl, at vi
kunne hpre hvad de sagde, da der
blev ribt til os: "Kan I fortalle os,
hvor ligger Lcsg". Det er utroligt
at nogle mennesker tager ud pi
havet, uden at havde det fornddne
kendskab til navigation. Vi gav
dem den rette kurs, foruden vi
pegede i den retning de skulle
sejle.
Efter 6 timers sejlads fik vi Tro-
baduren i sigte (Anduvnings-
bojen til Ggteborg), men der er
lang vej ind gennem skargirden
og ind til Goteborg, hvor vi efter
10 timers sejlads str/g sejlene,
inde midt i  havnen. Vi gik
derefter for motor op af Ggtaelv
til Kungelv, hvor Nordeelv og
Ggtaelv mgdes, til en lille lyst-
bAdehavn neden for Bohusfest-
ningen. Det er en lang sejlads, vi
lagde til kaj efter 13 timers sej-
lads, allc vargodt tr:ctte. Vi spiste

god kop kaffe og dereftei' pfl
hovedet i kgjen.
Efter en indkgbstur i et super-
marked, (det er meget dyrt i
Sverige) gik vi en tur op til Bo-
husfastningen, men valgte kun at
se borgen udefra, da det kostede
75 kr. pr. person for at vandre
rundt inde pi borgen. Det skal
dog fremh&ves, at det er et im-
ponerende bygningsvark, der er
bygget til vern for de forfarde-
lige danske.
I diverse kort var der angivet, at
der kunne kgbes brandstof i
Kungelv, men det var en besvar-
lig affare. Det skulle fragtes i 20
l. dunke over en lengere strak-
ning. Vi valgte fra, for vi kunne
klare os nogle sgmil endnu.
Naste dag startede vi mod Lilla
Edet, en forholdsvis kort strak-
ning, og pludselig var vi foran
slusen og gik med ind. Finn var
pi dette tidspunkt styrmand, men
da havde vi ikke talt om proce-
duren nflr vi kom ind i en sluse.
Det gik ikke godt. Lise stod i for-
st&vnen og kunne ikke holde
biden fra slusekanten og styrin-
gen af bflden, f6rst til bagbord og
siden t i l  styrbordsside, efter
sluseportene var lukket og vandet
blev lukket ind. Det blev noget
rod og vi fik en del skrammer i
slgelrender m.v.. men op kom vi

slusen, fik vi sivel olie som vand
i tankene.
Efter en glpause, hvor gemytterne
skulle falde lidt til ro, gik turen
mod Trolhittan, hvor vi ankom
sidst pi eftermiddagen.

Fi altid et rilbud fra

K()NGSHEDENS WS
TLF.86 85 12 15 8lt-TLF.30 86 72 15

\

I

Motorsej ler kapsejladsudvalget
har den 25. september, i samar--
bejde med UNIBANK Silkeborg,
aftroldt irets UNIBANK-CUP
I silende regn og god vind, blev
der dystet pA en trekantbane i
Julso. Der blev sejlet 3 sejladser.
Resultaterne blev fglgende:
Klasse: LM27
l. premie: Per Welander (Buller)
2. prrcmie: Poul Erik Petersen (Inga)

Klasse: LM24
l. prrcmie: Jens Hansen (Comich)
2. premie: Johnny Lauridsen (JoGi)

Det forkerte ved sportsind er - at man er ngdt til at tabe af og til - for
at vise, at man har den rette sportsfrnd!

Kfuh-hnedlemshlade. Falsning- heftning og adressering sd
V.Carstens Bosbinderi ApS. TIf. 86 288 288.

j
I

I
I
t-
t
I
{

UNIBANK-CUP
MOTORS EJLER-KAPS AJLAD S
LORDAG DEN 25. SEPTEMBER'93,

Klasse: LM23
l. pramie: Verner Lauridsen (Sabrina)

Klasse: Ab.tt
l. pramie: Erhardt Wi,irtz (Filimus)
Vi vil gerne sige tak til UNI-
BANK Silkeborg for pramier og
opbakning til UMBANK-CUP i
r993
Ogsfr en tak til dommerne fra
Silkeborg Sejlklub

Bo Stig Andersen

U[[n oq Er',riI
SenvEngn rvrrd Er srr,till
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Vedtrgter!!!!!
Si er vedtegtsudvalget Pi banen
igen.
I et tidligere nr. af SMK-NYI, har
vi fraudvalgets side orienteret om
udvalgets arbejde med at gen-
nemgi de eksisterende vedtegter
og komme med forslag til en
fornyelse af disse.
Vi er nu frerdige med arbejdet, og
den 23.09.93 afleverede vi det
feerdige forslag til fornYelse af
SMK;s vedtegter til SMK's for-
mand BennY Borke.
FOr afleveringen af det ferdige
resultat, havde udvalget et m@de
med SMK's bestYrelse, hvor vi
forelagde bestYrelsen udvalgets
forslag.
Efter en grundig gennemgang
havde bestyrelsen et Par enkelte
forslag t i l  andringer. Disse
forslag blev indarbejdet i det en-
delige forslag.
Pi den kommende ordinrere ge-
neralforsamling kan vi nu fra ud-
valgets side, med bestYrelsens
anb-efaling, fremlegge et ferdigt
forslag til fomYelse af SMK's
vedtaegter.
For athedlemmerne kan fi et si
grundi gt kendskab som muligttil'
hvad det er for forslag, der skal
tages stilling til Pi generalfor-
samlingen, er det aftalt med

medlemmerne gennemgir det
samlede forslag til nye vedtegter'
pi KLUBAFTENEN den 17. no-
vember kl. 19.30.

Vi ses onsdag den 17. november
kl. 19.30 i SMK's klubhus.

Pl udvalges vegne
Carl lr{glgfird

Sku l te  der  f remkomme
synspunkter, der af bestYrelsen
Onskes  im@dekommet ,  ha r
bestyrelsen mulighed for, senest
sammen med indkaldelsen til den
ordinere generalforsamling, at
indarbejde disse i forslagene.
Proceduren er si den, at det
forslag, udvalget har udarbejdet
til nye vedtegter, skal seftes til
afstemning sammen med det
forslag, bestyrelsen fremkommer
med.
Udva lget  har  se lv f6 lge l ig
mulighed for at anbefale bestyrel-
sens forslag overfor generalfor-
samlingen, sflfremt vi kan gA ind
for de andringer, der er indarbej-
det.
Der for  pnsker  udvalget  og
bestyrelsen, at si mange som
muligt m@der oP siledes at den
beslutning der skal treffes Pi den
kommende ordinere generalfor-
samling, kan rePrasentere og
imgdekomme sA mange medlem-
mers Onsker som muligt.

Nr.5, l. Argang. Oktober 1993. I SMK.NYT
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Medlemmerne har ordet!

"Nufalmer sl<oven trindt om land
ogfuglestemtnen daler
alt tlygted storken over land
ham fqlger viltre svaler. "

Sfldan beskrev Grundtvig den tid
af iret vi nu er igang med, og
smukkere kan det vist ikke siges.
Nir man her ved sommerens far-
vel, sejler en tur ind igennem
"Paradiset" og ser alle de pragt-
fulde farver efteriret viser os, kan
man nesten glemme de sarte
lysegrpnne farver, som betog os
det samme sted, i det tidlige forir.
Hver irstid har si ubetinget sin
charme her pi Silkeborg s/eme,
hvilken der er kgnnest er vist
umuligt at afg4re for os.
I skrivende stund, har vi allerede
set svalerne sidde pi telefon-
tridene f$r de rejste afsted til
varmere himmelstrgg, og endnu
engang spgrger vi os selv; hvor
har de opholdt sig hele sommeren
?. Hvem husker ikke "da jeg var
barn var der mange svaler" ?. De
er her stadig, kan vi konstatere
hvert efterflr, vi skal blot huske, at
det er os selv som har endret sva-
lens livsstil ved at udrydde dens
naturlige spisekammer. Vi mfr
lare at leve med insekteme hvis
- - :  ^ t ^ ) t ^  - . : l  L  - - - -  J  l l ^ . ^

svale ggr ingen sommer" ?. Dette
sidste er jo det vi taler om; hvor
blev sommeren af ?. Men den har
jo veret her, husk blot tilbage pfl
dagen hvor vi hejste standeren,
25. april, da foldede bogen sin
lysegr6nne dragt ud i lgbet af fi
timer. Da var der sommer.

Frikadellefesten '93

Til pigerne
jeg vil gerne takke pigerne, for
den store interesse de udviste for
min  l i l le  "spOrge leg"  om
sgvejsregler.'I klarede det fint, og
flbenbarede et storre kendskab til
spen, og dens love, endjeg havde
regnet med.
Det vil sige, at si lenge der stir
en pige ved roret, si sejler det
bare deruda'
Si kan "mannerne" roligt sfl hen
og lrgge sig, nir svimmelheden
melder sig. Det er jo ikke altid de
husker slsportens "9. Bud" ?
Tak for en god opbakning 

Ruth.
M"r"-bAdrktrbb*t -^d

- 9@n ntlr qlndl



Lidt for de kvikke hoveder!

Vi prgver endnu engang med en kryds og tvers, denne gang har SMK
udlovet en pramie i form af to kuverter til "Lprdags - ta' selv bord"
- excl. drikkevarer - i klubhuset.
For at deltage i lodtrakningen skal lgsningen vare afleveret til
"SMK-Nyt" inden 31. oktober 1993 - geme i "indlegskassen" i
klubhuset - HUSK navn og adresse evt medlemsnr., se bagsiden af
bladet.
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M&nedens quis!
Hvad er den fgrste forudsatning for at begi fejl?

, LdcnirSd tinds ud.lstcd i blt&l
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SMK-Nyt's redaktion.

.A.rets frikadellekonkurrence.

Ja si blev der aftroldt frikadelle-
konkurrence pi Himmelbjerg-
grunden - og vi var heldige med
vejret, nir man ser tilbage pi de
sidste mineders "sommervejr".
Detblev en god fest, og ikke min-
dre end 3?bhde havde fundet vej
til irets store kulinariske konkur-
rence. Men der var ogsfl mange
flotte pramier at krempe om. Som
noget nyt, havde vi i flr ogsi
medaljer; nemlig guld, s61v og
bronze, som de tre bedste kunne
kires med og det blev:

nr. 1. Borge (Eliza) guld
nr.2. Knud (Pauline) solv
nr. 3. Poul Erik (Inga) bronze
- Ja forsti det hvem der kan, men
det varjo nok noget lignende man
har smagt i EF, siden de ville have
de danske frikadeller forbudt i
frellesmarkedet. Det skal dog
bemarkes, at der ind imellem
ogsi var gode "deller" - nogle
endda med brandevin, disse blev
dog ikke be d4mtsarli g h/jt, hvad
ophavsmanden ikke kunne forstfl ,
idet han havde anvendt et ane-r-
kendt merke. Emil.

Mere om vedtegter.....

Som midtersider i dette nummer af SMK-Nyt finder du det forslag
til nye vedtegter som vedtregtsudvalget har udarbejdet, og som vil
blive forelagt pfl den kommende generalforsamling.
Vedtagstforeslaget er trykt i dette nummer for at samtlige medlerh-
mer skal have en mulighed for at kunne satte sig ind i disse inden
klubaftenen den 17. november, hvor vedtegtsudvalget vil fremlagge
og begrunde formuleringen og andringerne.
Rent praktisk er det nok lettest at tage de to midterste sider ud af
bladet, folde dem endnu en gang, og ved hflndkraft sette en hafte-
klamme igennem - si der er samling pi sagerne, og derefter gi i gang
med at lrese - OG GOR DET, for rent praktisk er det lettest at rette
vedtegterne til nu, og ikke igen om to eller tre ir


