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Nr: g, 2. ergang.
Op lag . :  750
Udgivet isamrAd red SMK's
bestyrelse.
Bedigering. (ansvh.) .:

Inger & Henrik Tolt Svarrer
Rytterholisvej 18, Sveibek
9600 Silkeborg
Tlt.:86&1 5012 - 3086 3/153

Bladudvalg.:
Richard Jensen 8684 6725
Chang Puggaard 8682 8353
John Sorensen

SMK's bestyrelse
Formand. :

Benny B. Borke 8682 8523
Kasserer .:

Leif G. Thogersen 8682 3658
Nestformand.:

Knud Jensen S68/.748/.
Sskreler .:

Hans Juul Nielsen 8681 2/+16
Ovrige msdlemmer

Birthe Olesen 8682 3672
Karl Bramen 8682 7008
Allan Jonsen S680 /+144

Udvalg.:
Klubhusei.:

Benny B. Borke 8582 8523
Kanlineudvalg.:

Birthe Olesen 86825672
Hans Juul Nielsen 8681 2416

Broudvalg .:
Knud Jenen S684 7/tS4
Allan Jensen S680 4444

Himrelbierggrunden .:
Leif G. ThogeFen 8682 3658
Kad Bramon S682 7008

Seis grunden.:
Richard Jensen 8684 6725
Allan Jensen 86S0 4444

Alriggedest .:
Birthg Olesen 86823672
Hans Juul Nielsen 8681 2416
Knud Jensen S684 7484

Klubaftner.:
Kad Bramson 8632 7008

BrugcrrAdet .:
Knud Jensen 86S4 74S4

Radioudvalg.:
Karl Bramen 86S2 7008

SMK venner .:
Karl Brarcen 8682 7008

Vigtige tsletonnr.:
Kantinen 8682 6179
Mrnttslelon 8682 3976
Opsyn Indelukket S680 1889
Vsjrudsigten 153
Lyngby Radio 133
Silkoborg Politi 8682 3900

SMK- Nyt
Udkmmr Deadline
Nr 4-9/t redio mi 01.05.94
Nr $94 madio juni 01.06.94

Formanden har ordet!
Nede i dybet i jordens gemmer -

bqner en lille kilde sigfrem,
skyder opad mod ost og nord
breder sig - bliver snart dyb og stor
samler pd kilder og bekke smd
og bliver en dag til ,,Gufund"

Det er forir i Indelukket det er vir og alting
spirer.
Vores bide bliver vide og vi alle bliver kide.
Og nu hiber vi pi at solen vil skinne si vi kan
fil lidt farver pi vore kinder.

Ligeledes skal vi ud pi mange dejlige ture pi
vore sser. Der bliver nok at se til, mange for-
skellige arrangementer som vi alle skal bakke
op om.

Vi skal ogsfl ud til vore broer og grunde, og
mange dejlige traveture i naturen, og det skulle
ikke vere nodvendig at sige at naturen den
v&rner vi om, det ved vi alle SMK medlem-
mer ggr.

Med disse ord vil jeg onske alle SMK med-
lemmer en rigtig god sejlsreson. Hilsen ogsi
til vore naboklubber.

,74pril har helt sit eget vejr: regn og solskin
man sqmmen ser.

Benny Borke

Det sker!
24. april, Standerhej snin g.
vi msdes ved klubhuset i Indelukket og hejser standeren som indgang
til irets sejlseson.

30. april, Udflugt sydpi.
Bladudvalget forsoger sig som turanangor, se indleget side 10.

7. maj, Motorsejlerkapsejlads.
Man msdes i Akrogen til skippermode kl 10.00.

Kantinen
MAJ Tilbud:
Hver lordag aften i maj
fra klokken 17.00 - 20.00
serverer vi Engelsk bsf til kr. 55,00

Husk vort TA-SELV-BORI)
hver lordag fra kl. 12.00 - 14.00
pris pr. person kun kr. 40,00
Vil manvrere sikkerpi at ffi et bord,
er det en god id6 at ringe og be-
stille. Der _er rift om pladserne.

Fi altid et tilbud fra

KONGSHEDENS WS
TLF.86 85 12 ls BIL-TLF.30 86 T2 15

Fra den 1. juni, serverer vi
dagens middag til kun 35,00 kr.

Kantinens ibningstider:

Maj mined
Mandag 8.00 - 18.00
Kskkenet: 12.00 - 17.OO
(Ingen varm mad)
Tirsdag - onsdag - torsdag - fre-
dag-lardag - sondag:
8 .00  -  21 .00
Kskkenet: 12.00 - 20.00

Juni mined
Mandag 8.00 - 18.00
Kskkenet: 12.00 - 17.00
(Ingen varm mad)
Tirsdag - onsdag - torsdag - fre-
dag-lardag - sondag:
8.00 - 22.00
Kskkenet: 12.00 - 21.00
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Re fer at fr a general fo rs aml ing en
Generalforsamling
Silkeborg Motorbidsklub aftroldt
sin irlige generalforsamling, fre-
dag den 4. februar, i klubhuset i
Indelukket.

*

FORMANDENS BERETNING
:1.

Formanden Benny Borke bsd
velkommen til de ca. 100 frem-
msdte, hvoraf de 60 var stemme-
berettigede - en serlig velkomst
lsd til gesterne fra Silkeborg
Sejlklub og Ry Bidlaug.

t

Fsrste punld pi dagsordnen var
valg af dirigent. Valgt blev Leif
G. Hansen som startede med at
konstatere generalforsamlingen
lovlig indvarslet, hvorefter dags-
ordenen blev godkendt.

Formanden Benny Borke indledte
sin beretning med at udtale min-
deord over Lasse Lysdahl, som
var afgiet ved dsden. Lasse var
en god kammerat som vi satte stor
pris pi i klubben og der blev ud-
talt et reret vrere hans minde.

*

Der blev videre inforrneret om at
bestyrelsen har forsogt at ksbe en
grund ved Julso, som var begeret

solgt. Det viste sig ved nrermere
eftersyn at prisen var hojere end vi
formiede at betale. Man har be-
sluttet at holde ojnene og srene
lbne for om en ny grund skulle vise
sig.

,1.

Hede Rytmer, som bliver afholdt pi
festpladsen ved Indelukket, var der
p[ et tidspunkt planer om at flytte.
Vi har pi bidpladserne i Indeluk-
ket haft en del problemer med hrer-
verk p[ bidene i forbindelse med
dette arrangement, sivi si gerne at
man fandt et andet sted i byen.
Kommunen har nu meddelt at fe-
sten forbliver i Indelukket, og vi vil
i den forbindelse stadig ffi lov til
udskenkning af drikkevarer fra
kantinen, pi det lejede areal der er
i forbindelse med klubhuset.

*

Frihavnsordningen er i ir blevet
ophrevet. Det gelder for alle havne
der ikke har direkte adgang til hav
eller {ord. Dette mi vi tage til ef-
terretning.

:1.

DMU er stadig en varm kartoffel -
som alle kan se afregnskabet, skyl-
der vi efter DMU's opfattelse kr.
118.150,00. Vi mener dog ikke at
DMU kan kreve dette belsb. idet

vi har nedmeldt vore medlemmer
inden udgangen af I 992. DMU har
indledt retssager mod 2 klubber,
som har nedmeldt sine medlem-
mer pi samme m&de som vi, der
er endnu ikke faldet afgorelse i de
2 sager. Men et er sikkert;vi ven-
ter spandt. 

*

Rsde og Gronne skilte; forman-
den opfordrede til at pladserne i
Indelukket benytter disse skilte,
hermed hjalper vi et andet med-
lem, som ikke har plads i Indeluk-
ket, til muligheden at kunne ligge
til. Er I alligevel sejlet ud for at
holde Week-end, og vender forst
tilbage sondag eftermiddag, kan
pladsen jo lige si godt blive be-
nyttet.
Silkeborg Kommune; denne gang
havde formanden ikke mindre end
15 punkter i forbindelse med kom-
munen. Nevnes kan; Kranen til
masteophang, i Indelukket, bliver
sat i stand, buskads langs med ien
beskeres, og endnu engang under-
streges at alt fiskeri fra broerne er
forbudt, kommunens ansvarsfor-
sikring overfor bidejerne vil blive
n&rmere undersogt.
En stsrre mangde papir er flydt
imellem formanden og kommunen
omkring forhojelse af pris pi bid-
pladserne, borgmesteren er meget

svrer at komme igennem til, og
uagtet argumenter og udsigter, har
et enigt byrid vedtaget at de smi
pladser skal stige med 40 kr. - de
mellemste med I 10 kr. og de store
pladser med 130 kr.
Der er ved at blive etableret et
brugerrid for sosystemet, vor egen
Carl Molgird har representeret
SMK og bestyre lsens kon-
taktperson har veret nastforman-
den Knud Jensen. Brugenfldet som
primert arbejder for en bedre be-
skyttelse af vor miljo og natur, vil
holde os underrettet lsbende.

,1.

Formanden berettede endvidere
omkring en sag, hvor frednings-
myndighederne har varet ind-
blandet. Det drejer sig om en af-
sperring af et omrflde i ssen ved
Skibstedsvig( bunden af paradiset
red.), hvor man satte skilte op med
forbud om gennemsejling af et
omride som vi altid har benyttet.
Heldigvis fik vi denne afgorelse
andret, takket veret et SMK
medlem som tog kontakt til mil-
joministeren, som gav os sort pi
hvidt, at SMK mi benytte denne
sejlads.

:1.

Benny omtalte vort nye medlems-
blad, som vi nu har haft ksrende
et ir, vi hiber naturligvis det er
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kommet for at blive.

,,Trreffetid for bestyrelsen" har ikke
veret nogen succes, si det bliver
droppet i det nye ir.

t

Der er planlagt 3 nye broer ved
Aqua Centret, og vi hiber ogsi at
kunne fB adgang til broer der.

*

Birthe Olsen aflagde derefter be-
retning fra kantineudvalget. Der
blev oplyst at der i det forgangne
6r var investeret i en fryser, samt
suppleret op med gryder og pan-
der. Af snsker til investering i det
nye 6r, var bl.a. et nyt gulvtappe

,- hvis der kan blive rid. Der var
stor ros til vore kantinebestyrer,
IJlla & Emil, idet levnedsmiddel-
kontrollen harvaret pi inspektion
nogle gang, og hver gang uden be-
markninger. Alt i den sksnneste
orden, si det kan vi jo kun vare
tilfreds med.

rl.

Herefter var det broudvalgets tur.
Knud Jensen kunne oplyse at man
havde haft et fint samarbejde med
Ry Bidlaug, selv om det har va-
ret en mild vinter er der jo altid
noget der skal ordnes. Bro nr. 23
og26 er blevet fornyet. Nr. 24 og
3 I er repareret efter hrervark, hvil-
ket vi hiber skowesnet vil tage

sig af.
rF

SMK' Venner ved Hjorli Lyngsoe
fortalte lidt om vennernes arbejde
og arrangementer, som var giet
meget fint i det forlsbne ir. Sam-
tidig gjorde Hj orli opmarksom p6,
at sifremt SMK vedtog de nye
vedtagter skulle Vennernes ogsi
justeres. 

*

Beretningerne blev sat til afstem-
ning under eet og enstemmigt
vedtaget.

rk

Naste punkt pi dagsordenen var
f,rets regnskab ved kasserer Leif
Thogersen, som kunne oplyse at vi
i ir kommer ud med et positivt re-
sultat pi kr. 96.486 imod sidste 6rs
minus pi kr. 47.014. Noget af
overskuddet skal ses i lyset afvor
gald til DMU, som man ikke h6-
bede at komme til at skulle af-
regne.
Stsrste post pi regnskabet, var til-
bygningen til klubhuset (bad og
ekstra toiletter red.) og dette bela-
stede naturligvis regnskabet, sile-
des at  v i  ved regnskabs-
afslutningen har en gald pi i alt
kr. 1 14.327 men nettoudgifteme til
ombygningen udgjorde kr.
233.011, si det er flot at vi ikke
har behwet at line til finansiering

af byggeriet, blev udtalt.
*

Efter regnskab blev budgettet
gennemgiet, og begge blev en-
stemmigt godkendt.

rl.

Efter regnskabsfremlaggelsen fik
formanden ordet, idet bestyrelsen
havde glemt atindsende et forslag.
Det drejer sig om oprettelse af et
bladudvalg. Dirigenten fik tilla-
delse til at sette dette punkt pl
under punkt 12 pi dagsordenen.

*

Af hensyn til den senere skriftlige
afstemning, blev der valgt et
stemmeudvalg bestiende af; Erik
Nielsen, Knud Lohse, Niels Just,

Per Welander og Johnny Lau-
ridsen.

*

Behandling af indsendte forslag;
Bestyrelsen havde indstillet et for-
slag om reviderede vedtagter,
disse havde forud varet til grun-
dig behandling pi 2 klubaftener,
og gav ikke anledning til den store
debat, fsr de blev vedtaget som
falger'.56 for 2 imod og 2 blanke.

*

Kongshede WS, ved vort med-
lem Henry Knudsen, havde ind-
sendt forslag om indksb af et telt,
til bl.a. klubbens arrangementer,
som i ledige perioder kunne lejes
af klubbens medlemmer til mere

REDNINGSVE STE, typegodkendte
SVOMMEVE STE, typegodkendte
WADERS, flere modeller
SKRIDTSTOWER, fl ere modeller

3gg,-
fra 248r-
fra'298r-
fra 248r-

GNEJBIKSEN
BennoKnappe

@stergade.t0ydsst . 86OO Sllkeborg
Telf.8680o888
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private arrangementer. Dette for-
slag gav anledning til stor debat.
Nogle mente at dette kunne bela-
ste klubbens skonomi. Man valgte
derfor at satte til afstemning, at
klubben skulle undersoge skono-
mien i en sidan investering, og en
afstemning gav falgende resultat;
23 for og 18 imod.

tl.

Naste punkt var valg til bestyrel-
sen:

+

Kasserer: pi valg var Leif Thsger-
sen, genvalg.

:1.

2 bestyrelsesmedlemmer: pi valg
Erhardt W0rtz og Karl Bramsen.
Erhardt Wrirtz snskede ikke gen-
vilg og nyvalgt blev Allan Jensen,
Karl Bramsen blev genvalgt.

*

2 suppleanter:  p i  valg Car lo
Jespersen ogEmil Sorensen, begge
blev genvalgt.

*

Jensen. Begge opniede genvalg.
,k

Valg af Fanebarer: p5 valg
Johnny Lauridsen. Der var gen-
valg, og som suppleant valgtes
Leif Laursen.

{<

Herefter ser SMK's bestyrelse og
udvalg ud som falger

*

Formand: Benny Borke
Kasserer: Leif Thogersen
Nestformand: Knud Jensen
Sekretrer: Hans Juul
Broudvalg: Knud Jensen, Allan
Jensen
Kantineudvalg. Birthe Olsen,
Hans Juul
Klubhuset: Benny Borke
Himmelbjerggrunden: Lei f
Thogersen
Sejsgrunden: Richard Jensen, Al-
lan Jensen
Radioudvalget: Karl Bramsen
SMK Venner: Karl Bramsen
Afriggerfesten: Birthe Olsen,

Pigefe st,26. marts '94

Si er pigefesten 1994 overstiet -

godt overstiet.
85 piger var msdt op i godt hu-
msr, miske ogsi lidt spendte pi
hvordan det skulle g[, da detjo var
et helt nyt festudvalg.
Starten gik kl. 14, hvor Chang bod
velkommen med en velkomst-
drink, skanket af Ulla og Emil,
Klubhuset.
Derefter gik man over til den ob-
ligatoriske kaffe, med en lekker
kage, skanket afleon;Dybkrer og
Normann Super. Til kaffen var der
ligeledes lagkage.
Kl. 15 gik vi igang med banko-
spil. Gaverne var dem som pigerne
selv havde medbragt. Johnny og
Leif tabte 5 kg. hver ved at lsbe
rundt med gevinsterne. Det skal
her nrevnes at alle fire fra fest-
udvalget var kledt p[ som let-
matroser.
Efter bankospillet, som tog ca. 2
timer, var det ideen at damerne
skulle forlade lokalet, si vi kunne
dekke op til middagen, man af en
eller anden grund, blev de fleste
hos os. Da vi igen havde fiiet pi-
gerne pi plads, var det tid at finde
den sjoveste/ssdeste hat - 3 pre-
mier var der, man efter hattene

kunne vi godt havde brugt 25 -
men alt for mange kom desverre
uden hat - husk det naste ir.

Herefter kom 2 unge mand og
underholdt pigerne r Yz time; Mor-
ten og Kent er navnene pi de to
gutter, som har modtaget fagfor-
eningernes humorlegat. Vi fra
pigeudvalget var glade for at de
kunne komme, og hiber ogsi pi-
gerne var tilfredse med dem.

Si var der middag; Rodvins-
marineret vildsvinesteg med ge-
myse og appelsinfromage til des-
sert. Menuen kan virkelig anbe-
fales til alle - rigtig lakker. Si gik
vi overtil amerikansk lotteri, vi var
glade for den store ksbelyst, men
der var ogsi skanket gaver for ca.
1300 kroner. Si der var noget at
gh igang med. Vi hflber alle var
glade for de gevinster de vandt,
tenk pi alle gaverne var skenket.
Derfor vil vi endnu engang sige
alle giverne tak for deres ststte til
flrets pigefest. Husk dem nir I er
ude at handle.

Her fra pigeudvalget skal lyde en
tak ogsi til alle pigerne for deres

I
I

I
Yalg af 2 revisorer. pA valg Edvin Hans Juul, Knud Jensen
Andersen og Gustav Korsbek. Klubaftener. Karl Bramsen
Gustav Korsbak snskede ikke Brugerridet: Knud Jensen
genvalg og nyvalgt blev Carl Bladudvalg: Richard Jensen,
}y'ralgaard safilmen med den gen- Chang Puggird, John Ssrensen.
valgte Edvin Andersen' 

KarrBramsen
Valg af 2 revisorsuppleanter: pi
valg var Henning Nielsen og Knud
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gode humsr. Vi hiber I var til-
fredse med os, si vi kan blive valgt
igentilfesteni 1995. Takfor 1994.

Hilsen fra pigeudvalget:
Poul, Johnny, Leif og Chang.

Vi siger tak til folgende sponsorer,
som gjorde pigefesten mulig:

Reimar Nielsen, HT Defta, Hustsrnrene,
Sejs Marine Center, Flemming's El, N.B.
Isenkram, Kongshede WS, Ornss Ner
og Dognbutik, Klubhuset ved Ulla og
Emil, Vognmand Kaj Ge( Ostebutikken,
Borgergade, Drivhuset, Fotex, Borger-
gade og Torvet, Foto Torvet, Digmans
Boghandel, Matas-Torvet, Matas-Tvrer-
gade, F avar Torvecentret, Jorck og Lar-
sen, Helseboden, Bageren Ringgirden,
Bageren Borgergade, Adam og Eva, Erke
Msbler, Den Gyldne Hest, Siim Elektro,
Farve og Lak, Helge Svendsen, Fryden-
lund Blomster, Preben Vestergaard, Car-
sten Bjerregird, Rita Aagird, BP Butik-
ken, Brugsen Sprttevej, Damefrissren
Sprettevej, Bageren Arhusvej, Dagn-
butikken Arhusvej, Mercur Biler, Grej-
biksen, Benny Borke, Speadberg Cate-
ring, First Class v/I(rsten Almosetoft,
Leon/Dybkrer, SMK's Venner

STOT VORE SPONSORER -
DE STOTTER OS

Hsrt til pigefesten
Mand er som lsg.... Nir man har
pillet de yderste lagaf, er resten til
at tude over......

Forirstur ud i det
blhlgrsnne ?
SMK-Nyt arr anger er en forirsud-
flugt for medlemmerne af Silke-
brog Motorbidklub. Et af turens
hovedformil er at lare hinanden
at kende - mange nye medlem-
mer kom til i lsbet af sidste ir -
og for disse vil det vere en oplagt
chance ti l  at hilse pi alle de
,,gamle", som forhibentlig slutter
op om udflugten. Et andet formil
er indksb af proviant til somme-
rens sejladser.
Derfor slip pensel og sandpapir
lardag den 30. april, pak rygsak-
ken og passet.

Pris pr. deltager kr. 75 som inklu-
derer transport, morgenmad, fro-
kost samt en lille sejltur.
Turen vil indeholde sivel besog af
kulturel art som lidt mere mil-
bare besog.
Bindende tilmelding senest fredag
den22. april til Richard Jensen pfl
tlf. 8684 6725 eller SMK-Nyt tlf.
8684 5012
- du vil her fE oplyst tidspunkt og
msdested.
Vi foibeholder os ret til at aflyse
turen, sifremt vi ikke kan opni et
deltagerantal pi min. 45

Nr.3,2.6rgang furil 1994. SMK - Nyt

Sejs Grunden.
Der er blevet spurgt om hvad Sejs-
grunden bliver brugt til, og om alle
kan benytte den.
- Ja alle der er medlem af SMK kan
frit benytte den. Der er 2 toiletter,
samt bad (brus) i huset, men for at
fi varmt vand til bad, skal der lag-
ges en polet i boksen pi vaggen.
Denne kan ksbes i Kantinen i In-
delukket. Der er ogsi vaske-
kummer.

Bag doren i gavlen af huset, er der
sat et ksleskab op, dette er til fri
benyttelse.

Det andet hus er til ophold i dirligt
vejr. Eks. er der borde og benke,
si man kan spise sin mad der. Sejs-
grunden danner endvidere rarnme
om flere forskellige arrangemen-
ter, blandt andet til Navigations-
sejlads, som udgir derfra. Sankt
Hans festen bliver ogsi afholdt der
- af SMK' Venner, som stiLr for
dette tilbagevendende arrange-
ment.

Si er du medlem af SItzIK er du al-
tid velkommen der, og du skal ikke
holde dig tilbage, selv om du ser at
der ligger bide ved begge sider af

broen - kom ind - der er altid een
der vil hjelpe dig med at lregge
til.

Sejsgrunden er et dejligt sted, og
et godt sted for at lare andre med-
lemmer at kende.
Sejsgnrndenkan du ogsibruge nir
du har ferie pi soen, du kan lade
biden ligge der medens du gir pi
indksb i Sejs, der jo har mange
gode forretninger.

Bflden mi l igge ved broen si
lenge du bor i den - men den miL
ikke ligge der ubenyttet hen, si
skal den fiernes. Har du motor-
problemer, skal du legge en sed-
del si vi kan se hvad der er galt.

For enden afbroen er der vand til
bidvask, du kan endvidere f[ rent
vand ombord i tanken - nir du har
vasket eller fyldt op, skal du flytte
biden, si andre kan komme til.
Medens der skrives, her i Marts,
arbejdes der pi atfalaglEl ned til
broen, men det er kun til at man
kan fE ladet sin akkumulator op og
ikke tilvarmeapparater og lignede
el-installationer, idet det kun er
smi sikringer der bruges.
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Du kan ogsi kore til grunden.
Adressen er Sejs Sovej 66, hvor
der kan parkeres pi vejen eller
grunden imellem husene og vejen
- ikke ned foran husene - det er
ikke rart med oliespild pi planen
hvor mange frrdes.

Hunde skal vere i snor og deres
efterladenskaber skal fiernes. Der
er en skovl i huset hvor ksleska-
bet st[r.

Bruger du grunden, bedes du rydde
op efter dig, der er affaldsposer
omkring bilstedet samt ved de
forskellige borde og banke.

Er der noget du vil spsrge om ved-
rsrende Sejsgrunden, si kontakt;
Allan Jensen tlfl 8680 4444 eller
Richard Jensen tlf.8684 6725

Velkommen og god fornojelse
SMK.

Opskrift
Fra en gammel arabisk fiskeskip-
per i Aden bugten har vi fiiet en
opskrift pi en billig, uautoriseret
bundmaling:
Man tager 4 store eller flere sm6
hajlevere
Dertil fire petroleumsdunke fulde
med fede sardiner
Anbring det hele i en passende
hulning i klipperne, og lad det
rldne i solen i mindst en uge. Der-
efter skummes olien af, og resten
prsver man at glemme.
Tag olien og bland den med kalk,
til du har en lind grad. Plfar blan-
dingen og gnid den godt ind med
hflnden. Omkostning pr. bid ca.
2Yz dinar. Fiskeskipperen navnte
ikke noget om sikkerhedsregler -
men det er nok en god id6 med en
naseklemme.

R.I, hladudtalget

ssuzuKr
Hempets produkter "L:Til3;ili"3,:f"

Sejsllarinecenter
--! ^ r r r r ^ -a-L/. -r.
Julsovel 33. Sejs, 8600 Sitkeborq, i l f .  86 84 64 14

lIA]URHIER
<TgOUTBOARDS
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"Siden sidst"
Sondag den 13. februar aftroldtes
den irlig fastelavnsfest for bsrn i
Indelukket. Der var msdt rigtig
mange born op denne dag, pfl trods
af vejrguderne diskede op med et
rigtig koldt og blresende vejr.
Netop vejret gjorde at vi i 6r mitte
flytte selve tsndeslagningen in-
dendsrs. Varkstedet var perfekt til
formilet, og stor var energien fra
alle de flot udkladte bsrn. Der blev
sliet til 2 tander; en for de smi og
en for de lidt stsrre bsrn. Der blev
uddelt pramier til sivel katte-
konge som kattedronning og der
var ogsi pramiertil de bedste/sjo-
veste udkledte bsrn. Til slut var
der fastelavnsboller og sodavand
til alle bsrnene. Endnu et flot ar-
rangement af Vennerne. ITS

Klubaften den 9. marts 94:
En aften med Slav'

Denne aften skulle v&re en
auktions aften med alt vedrsrende
biden. Der var bide nye og brugte
ting. Fremmsdet var pant; ca. 50
personer, pitrods affodbold i TV.
Men kobelysten var meget mat -
lidt blev der dog solgt. Der er dog
ingen tvivl om at denne aften skal
gsres om til neste ir - miske lidt
lrngere henne pi foriret.

Med sejlerhilsen Knud Jenseru

Fra medlem til
medlem.
Snlges:
I stk. auto barnestol kr. 350
I stk. auto barnestol kr.250
1 stk. baby overvigning kr. 100

Henvendelse: Henning Hvam tlf.
8681 3826

Vi har hsrtl

Sej s Marinecenter meddeler!
- at firmaet har reguleret priserne
pi bidudstyr, si de nu svarer til
priserne i Masneds's katalog.
- ligeledes har vi hort at Sejs
Marinecenter yder en speciel ra-
bat pi 5Yo til SMK' medlemmer,
pi bidudstyr.

Kort- og Matrikelstyrelsen har
netop fiet udarbjdet et nyt over-
sigtskort med angivelse af
lystbidhavne, velegnet til plan-
legning af sommerens fritids-
sejladser i de danske farvande.

Kilde. : Jyllands-Posten.

fortsettes pe neste side.. .



Vi har hsrt .... (fortsaq

Fra Jyllands Posten.
- at flere ikke forstir hvorfor Fre-
gatteg Jylland, under den nylige
indvielse fsrte etstumpflag og ikke
et splitflag.

Hvem der mi fore splitflag, er alle
danske fritidsbide, hvis det ikke er
fartajer til erhvervsmassige for-
mil.

Eventuelt kan flaget i gverste
stangfelt have bogstaverne Y.F.:
Yachtflag, med mindre bidens ejer
skulle vrere medlem af Kongelig
Dansk Yachtklub og derfor ogsi
har tre stjerner i flaget.

Robide, organiseret i Dansk For-
ening for Rosport, har ogsi lov til
at fsre splitflag.

Fuchsia - salg

en blomstrende hobby
Ole Msller - Kinebrcrvej 17 - tn86 80 48 92

Flag af alle slags bar i wrig! sat-
tes ved solopgang eller klokken 8
om morgenen, og nedtages senest
ved solnedgang. Undtaget er,,Ri-
gets flag" pi Marinestation Hol-
men - det sattes altid ved solop-
gang.

Derimod bsr Dannebrog aldrig
,,stryges". Dette er nemlig det
sarnme som tegn pi overgivelse.

Siim B6d & ftloror
Navervel 2 & 21 Tlf. 88 81 11 90 - 40 l9 11 99

rILEulNhRPn
mo .r,r.SSaDI{r, I 890,00 ry IIER

40 brugte pAhengsmotorer. WNye motorerUt stallC reducerede HAVICO RT-65OOprlser. Fra 5 dl90 hk '" 
VtIn 66.DIO.

nlt I morfn. tllbehff Kr.5126,00
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SMK's VENNER.
Indkaldelse til ekstraordinrer gene-
ralforsamling.
SMK's VENNER.
- indkaldes hermed til ekstraordinrer generalforsanrling

Tid : Tirsdag den 10. maj 1994 kl. 19.00
Sted : Klubhuset i Indelukket

med det formil at tilpasse SMK's Venners love til Silkeborg Motorbids-
klubs nye love, indkaldes hermed til ekstraordiner generalforsamling
pi ovenstiende dato.

DAGSORDEN:
1 : Valg af dirigent
2: Endring af vedtegter:
ad.2.l $ I Formil
ad.2.2 $ 2 Rettigheder
ad.2,3 $ 3 Udvalg
ad. 2.4 $ 4 Besluttende msde
ad.2.5 $ 5 Kontingent
ad.2.6 $ 6 Godkendelse af love
ad.2.7 $ 7 Klubbens oplosning

l/4iAD OP OG GOR DIN INDFLYDELSE GALDENDE

pA udvalgets vegne
Ejorli
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Urndret
Endres i henhold til fremlagte forslag
Uenret
Andres i henhold til fremlagte forslag
,tsndres i henhold til fremlagte forslag
N v $

Urendret


