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Generalforsamling i SMK
Fredag den 3. marts 1995, kl. 19.30.

Indhold

Generalforsamling i SMK's Venner
Onsdag den ll2 1995 i klubhuset i Indelukket
kl. 19.00

Dagsorden
1. Valg af dirigent
2. Formandensberetning
3. Regnskab
4. Valg af reprresentanter

Formand (Hjorli onsker ikke genvalg)

Ncstformand

Arrangementer - Aktiviteter
Indkomne forsl ag - Eventuelle forslag skal vrre for-

manden i hrnde senest 8 dage for generalforsamlingen.

Bevillinger.
Pd Vennernes vegne Hjorli.

Og si den barske!
- Mads har varet ude for en grim ulykke, hans lillefinger er blevet kert
over af en vejtromle.
- Det kunne da have varet v&re.
- Nej, for han klsede sig i nresen med den da det skete!
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7. Formanden har ordet.
Det sker.:
Til den forundrede.
Kantinen.
Standerstrygning.
Ny't fr a Brosamarbej det.
Bankospil.
Mode i Fritid og Kulturforvaltningen
T-TNIBANK-CUP
Standerstrygning & afri ggerfest.
Generalforsamling i SMK
Afriggerfesten.
Hvem ka'- "Kajak ka"'
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Juletre for bsm
Til de respektlose !
Sejs-grunden november 94

Bag linsen.
Kryds og tvers.
Kontingentopkrevning for'9 5.

Opskrift
Etparordtil eftertanke!
Hvad siger i sl piger !
Fra medlem til medlern.
Vi har lest!
Generalforsamling i SMKs Venner
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T - r l t lI ormanden har ordet.
Den store aktivitet har, nir vi la:ser clctte blad,
veret over de fleste af S.M.K.'s medlemmer.
og nu ligger den smukke dame pi land.

Som lovet pi standerstrygningen, ville der
komme et referat fra msdet med Silkeborg
kommune Fritid og Kultur. Da det er et langt
,,referat", si kommer det inde i bladet.

Der har lige vreret afholdt sarnarbe.idsrnode
mel lem k lubberne i  sosysternet ,  SSK, Ry
Bidlaug samt SMK. Pi dette rnodc kom man
ind pi mange forskellige ting som rorer sig i
sssystemet, men der kommer et referat fra bro-
udvalget. Jeg har lovet at hilse alle SMK med-
lemmer og sigetak for en god sejlsason og godt
sejlerkammeratskab i den sommer som er giet.

Nu er tiden kommet til hvor vi skal til at synge

Holtfra treets gronna lq)
og spillemandspil l.y,stigt r4t.

Dette er tegn pi jul, og i clcrr anlcdning vil jeg
og den avrige bestyrelsc onske alle vore med-
lemmer en rigtig gla:delig.jul sarnt godt nytir.

Hilsen skal ogsi lyde til allc naboklubber - i
og uden for Gudenien, sallt til alle rnodtagere
af dette blad.

Nr. 8,2. irgang December 1994.

Ilenny Borke
Formand

SMK - Nyt

Det sker.:
2. december kl. 19.00.: Andespil, klubhuset.

10. december kl. 15.00.: Juletrre for bsrn i klubhuset.

10. december kl. 14.00.: Julemarked i klubhuset - se annonce andet
sted.
ll. december kl. 14.00.: Julemarked i klubhuset.
17. december kl. 14.00.: Julemarked i klubhuset.
18. december kl. 14.00.: Julemarked i klubhuset.

12. januar kI. 19.30.: Klubaften i klubhuset. Vinsmagning medkab-
manden i Salten.

15. februar kl. 19.30.: Klubaften i klubhuset. En uften med "slav".
Auktionsaften for medlemmer. Har du noget du vil srelge - eller noget
du mangler, er her chancen for at gbre en god handel.

Til den forundrede.
De efterlyser referater fra bestyrelsesmsder i SMK. Dette vil jeg
holde med Dem i.
Svaret mi vare at i 1995. skal de vrere i SMK-NW.

Benny Borke.

Kantinen. Bemrerk!
Abningstider .:
Mandag:12 .00-18 .00

(kun hindmadder)
Tirsdag - sondag : 8.00 - 20.00

(kokkenet lukker I 9.00).

l. juledag & nyt6rsdag -LUKKET
2. juledag iben 12.00 - 18.00

- med super stor betjening!

Ulla & Mille
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Standerstrygning.
Den 8. oktober pi slaget l0 bsd
Benny velkommen ti l stander-
strygningen, med hibet om at alle
havde nydt den sardeles gode
sommer.

Det blev med et tilbageblik Pi
sommeren og et blik fremad.

,,El pi Sejs-grunden virker godt,
og til nreste 6r kommer der el pi
Himmelbjerggrunden. Dette bety-
der at alle vore medlemmer kan
snske sig en forlangerledning til
biden i julegave.

Brugenidet;
,Alt det skriveri om hvordan vi be-
handler vore soer, har ikke v&ret
godt. Vi har lenge giet og ventet
pi en reaktion fra udvalget herpi.

Tage Pladsmand;
Fi anvist en plads til din bid af
Tage, og jeg er helt sikker pi at du
ffir et eller to bud pi hvor din bid
kan ligge.
Si skulle jeg hilse fra Tage og sige
at de bukke som stir for sig selv,
er defekte og du burde se efter dem
du anvender. Husk det er din sik-
kerhed over for din bid og ikke
mindst over for de andre bideiere.

Der skal snart vare mode med
Kultur og Fritid angiende Inde-
lukket. Der er mange punkter der
skal tages op, fra sidste gang - vi
vil satte hele referatet i bladet nir
vi modtager det.

Til foriret nir standeren skal set-
tes, er det ikke en med kartoffel-
tryk, men en broderet stander, me-
get flot. Der vil ogsi blive mulig-
hed for at kobe sig en na vnestander
til bflden.
(Se annonce i bladet).

Klub-arrangementer ( se program
for 95)

Frede fik lov til at stryge stande-
ren og si var der frellessang og
derefter 3 lange og 3 korte efter-
fulgt af en laske fra Hancock.

Benny Borke

Fi altid et tilbud fra

KONGSHEDENS VVS
TLF.86 85 12 15 BIL-TLF.30 86 72 15

Nyt fra Bankospil.
Brosamarbejdet. en hyggeaften i
Si har brosamarbejdsudvalget
varet  ude pf l  den i r l ige
inspektionstur til alle broerne.
Vi sejlede fra Ry ombord pi,,Bu-
ster" i det sksnneste solskin, si
dagen kunne ikke vere bedre.
Der er flere af broerne som skal
have sm& reparationer, bland an-
det pi grund af grill pi broerne.
Dette skulle gerne stoppe, vi skal
jo selv betale.
Bro 30 og bro 52 bliver udskiftet
til nye i lsbet af 95, og der kom-
mer bsrster pi alle broerne.
Vi vil ogsi prove pi at fE flere
affaldsstativer op.

Med sejlerhilsen
Allan

Si er der tid
klubhuset.

Det irlige BANKOSPIL er pro-
gramsat til Fredag den 2" decem-
ber kl. 19.00. Der er som sadvan-
lig en masse gode gevinster, der
skal spilles om. Ulla og Emil vil
igen i ir servere en lrekker middag
fra k l .  17.30 best iende af
BANKO-GRYDE til kun 35,- kr.

Si husk at tilmelde jer til midda-
gen senest den 30.11.94. Vi hfrber
mange msder op til en hyggelig
aften.

Pd Vennernes vegne

At indromme, at man har taget

fejl, er blot at erkende, at man i
dag er klogere end i gfrr!

Lavqter.

{u *suzuKt
Hempets produkrer tl:Til3;"1i"3;f"

1I}]MEHIER
<TgOUTBOARDS

Sdsllarinecenter
L - L - L L - t - L - L L

Julsovel 33, Seys, 8600 Sitkeborg, i l f. 86 84 64 14
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UndervLsnLngE- og kulturforval,tnlng
den 25. oktober L994 HL/ZB

Mdde i FKU den 1O-10.94 med

3 1 . ' l  0 . 9 4  -  k o p i  t i l :

B e n n y  B o r k e ,  M o t o r b l d s k  I  u b b e n
J 0 r g e n  H o g s t r u p ,  P a r k -  o g  v e j

MotorbAdsklubben l( Op,

Benny Borke gennemgdr MotorbAdsklubbens spdrgsmel tlI FKU og forvalt-
nlngen 3

Papeger den gaml.e aftale om, at prisen pA J-eJe af bddpladser kun md
stig€ ned sot af pristallet - dette er lkke ovorholdt.

Oplyser at lejen for pensionister er alt for hdJ - efterlyser en anden
fordeling, sAledes at leJen for penslonLster kan aattes ned, evt. ved
at  ska f fe  lnd tag ter .  F .  eks .  v la  ges tep ladser  e l le r  ved  a t  ud le je
pladser pA land ti l  prlvate.

vil gerne have oplyst lndtagter pe udleje af gastepladser.

Vedr ,  bep lan tn ingen:

Mange traer tranger tLl beskarLng. evt. bdr overveJes at plant€ nye.

Der lnskes opsat benke og borde.

Kranen er renoveret - ophalerpladsen tranger tlL renoverl-ng.

Der l igger stadig nogle store granitsten I seJlomrAdet. Motorbadsklub-
b€n sdrger for en frdmandsundersdgelse og kommer med ldsningsforslag
t i I  f Jern€ lse /bor tsprangn lng  a f  d lsse .

Forva l tn lngen unders /ger  fo rs tk r ingsspdrgsm6l  m.h . t .  badene nAr  de
I tgger  pA land ( ' l ' r yg  )  .

Der dnskes fortsat opsat skiltning med "Fiskeri forbudt" ved broerne.

Der er atadlg problemer med bede der bLlver sat I sden ved Ludvlgslyst
- forvaltnlngen kontakter pany Arhus amt.

Motorbadsklubben efterlyser fortsat en plan vedr, problemern€ ud for
kiosken, pApeger at der er store problemer med bdrn, der ldber fra
Iegep lads  t l l  kLosk .

Det  op lyses ,  a t  der  mang ler  fac l l l t€ te r  I  Hat tenas ,  spec ie l t  vand-
han€r.

t)er er problemer med skl.Itnlngen tl l  Indelukket specielt for fremmede.
Der bdr snarest opsattes skllte ned "Bedhavn Indelukket" ved Fr€de-
rLksberggade,/gamle k/bmandsforr€tnlng samt ved lndkdrelsen tl l  Ind6-
lukket.

Der bdr vare flere gestepladser i Havnen, specleL for sejlende gaster
der  dnsker  a t  hand le  I  S i l keborg .  Motorbadsk lubben p6peger  a t  HJeJ Ie-
selskabet benytter t l l tagede areal i havnen.

Endellgt pApeges at sefremt Kajakklubben udvlder, vII der blive parke-
rlngsproblemer I Indelukket.

Forvaltnlngen oplyser at der forester en revlslon af vedtegter 1 for-
blndelae med b6dpladsudleJnlnger. Det aftales at Moterbedsklubben
lndbydes tl l  en drdftelse vedrdrende udformnlngen af nys vedtegter.

Sllkeborg Komnunc
Itltldr og Krrltur Udv:tlgct
SoveJ I
86il) Sllkehorg

Motorbidskluhberr takker firr rcferatct fra ntsdet rlen 10.10.94, nren klubben mi gore

opmcrksortr pi. at dcr tnanglcr mrglc punkter og s;mrgsnril l , sotn kluhhn snsker nrcd slmt svar

pll i rcfcralel.
bg st urxlrc del os, at t til de punkier, sotn klubben er fretnkonrmet nred, er der ingen

konrrtentar ellcr svar fra udvalget.

lhnktll

Hvorfor hnr rrrail l i lvct M<lorbidsklubhcms ollskcr onr ti l  sporgsnril ?

funkt2:.

l lvcrn dcllog i i lrrxlcl dcil 10.10.94 ?

Detts vil vi gtxlt havc nted navnc, sA vore tnedlcntnter kan se, hvetn der deltog'

l\trtkt.3.;

Carnrncl altalc utr prisen pi brldpladscr 50 % a[ pristallct.

l ler skrivcr ||nn, i l t dellc ikke cr overholdl.

Sil nrA sJnrgsrnillet vict.c, hvad er den sl ?

lbrkl-4:

Det pipges nt sifrcrnt Kajakklubben udvider, vil dcr blive parkeringsprobletner'

Hcr manglcr at, det pdpges. at Inan trdvi(ler i Fredsskov.

I'ulkt5 (lriln8lcr):

l lvordan fi lr Inan et brev op i Byridcl ?
Grurrdct de brove sont Motorb{rJsklublrcrr har scrrdt til Llugrtreslerctr og Byrildct, udcn dc cr

blevet bcharxllet dcr.
(Svar fra Frit ids- rry Kultur udvtlgot: Dct cr nogct Sriscri at scrxjc dissc bfcve l i l  BorSnrcsteren)

Punkt.6;.

Nlr tnan lejer en b:idplatls vcd Silkeborg Kotltrnutte, leier nlan sl under de alminlelige

beslenurtelser i lrjeloven.

Med venlig hilsen

Silkeborg Motorbildsklub
Bcnny Borkc, Fornranl

- '- ' i  i . .1 ,.  |  . /  '  " '

roo,

Silkeborg,02-11-1994
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IJNIBANK-CIJP
MOTORS EJLER.KAP S EJLAD S
Motorsej ler  kapsej lads-
udvalget har den l. oktober i
samarbejde med UNIBANK,
Si lkeborg afholdt  i rets
UNIBANK.CUP.

I  str i lende solskin og god
vind blev der dystet  p i  en
trekantbane i Julss. Der blev
sej let  3.  sej ladser.

resul taterne blev fo lgende.

Klasse: LM27
1.  p ramie
Poul Erik Petersen - Inga
2. prrmie
Palle Christiansen - Brisen
3 .  p ramie
Per Velander - Buller

Klasse: LI&I24
l .  p ramie
Jens Hansen - Comich
2.  p ramie
Jargen Holst - Mary

Klasse: LM 23
l- pramie
Verner Lauridsen - Sabrina

Klasse: Aben
1 .  p remie
Erhardt Wtirtz - Filimus
2.  p ramie
Hans Jargen Gedso - Team
Gedso

Vi v i l  gerne sige tak t i l
UNIBANK Silkeborg for ga-
ver og opbakning t i l  UNI-
BANK.CUP 1994.

Ogsi en tak til domrnerne fra
Si lkeborg Sej lk lub.

Bo Stig Andersen

Anderledes og sprndende
V V V V V V V V V V

r Udlejning af festkjoler og hatte
r Sko, smykker og brclter
. Stort og br€dt udvalg
. Hojt kvalitetsniveau

Abent mandag- torsdagl2 - 17
Fredag . .
tordag og aften efter aftale

KIRSTEN ALMoSEToFT

TORVECENTRET . 8600 SILKEBoRG
TLF.86 82 62 43

Standerstrygning & afriggerfest.
Et par ord om standerstrygning og
afriggerfesten den 8l 10-94.

Jeg mi desvarre konstatere, at ikke
ret mange Venner deltog i stander-
strygningen, det var synd for dem.
Vi havde en dejlig dag, hvor der
blev ryddet op omkring klubhu-
set, revet, luget, fejet, renset tag
samt lagt sten ved ankeret fra kl.
11 til ca. kl. 15. Det skal siges vi
var en 2-3 venner der deltog i stra-
badserne, hyggelig samv&r, me-
gen snak, en kolig pilsner i ny og
na, til pigerne var der kaffe og Gl.
Dansk inden vi skulle hjem og
klrede om til en dejlig afriggerfest
om aftenen.
Starten var en velkomstdrink, der-
efter ta' selv bord, musik og sang
og ikke mindst et forrygende ind-
slag med Inga og Ewald som pro-

motorer. Hvad de kunne fB Birthe,
Chang og Benny til, Hans gav den
som leder af play-back.
Det er umuligt at beskrive Birthe
som Esmeralda. Birthe, Chang og
Benny som korpiger, i en parodi
pi ,,stesolider og 3 ugers-vin".
Inga 's  her l ige monolog over
S.M.K. og hvordan man foler sig
lidt udenfor engang imellem, og
hvorledes man sommetider m&
move sig ind i  varmen. Benny
gjorde kolossal lykke som Pava-
rotti. hylende morsomme indslag.
Mange tak for det. Efter alt grine-
riet gik dansen lystigt tilkl.2.

Pragtfuld dag og aften, som vi
meget gerne vil takke S.M.K. for.

Pd Vennernes vegne
Hjorli

Siim B6d a ftlotor
NaverveJ 2 & 21 Tlf. 86 81 11 90 - 40 19'11 99

nLBYhDRPn
r.co enrtotsf; I{r, I 890,00

40 brugte pAhangsmotorer.
Nye motorer dl sterK reducerede
prlser. Fra 5 dl90 hk

nlt I morlnc tllbehcr

SE TItrK

NAVTCO RT-6500
VNT RADIO.
Ift. 5l25,OO
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Generalforsamling i SMK
Silkeborg den 30. november 1994.

Hermed indbydes SMK's medlemmer til den irlige generalforsamling i klubhuset

Fredag den 3. marts 1995 kl. 19.30
Dagsorden
l. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, herunder beretning fra udvalgene

(Radioudvalget, kantineudvalget, SMK's Venner, Brourdvalget,
Bladudvalget, BrugerrAdet)

Kasseren afl agger regrskab
Kasseren fremlagger nrste 6rs budget
Indkomneforslag

(forslag skal vere formanden i hande 8 dage for generalforsamlingen)

Vatg i henhold til lovene:
6. Valg af formand, pi valg er Benny Borke
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, pA valg er:

KnudJensen
Birthe Olesen
Hans Juul Nielsen (onsker ikke genvalg)

Yalgat zbestyrelsessuppleanter. ph valg er: 
'

Carlo Jespersen
Emil Ssrensen

Yalgaf 2 revisorer, pivalg er:
Edvin Andersen
CarlNtolgfud

Yalgaf 2 revisorsuppleanter, pi valg er:
HenningNielsen
KnudJensen

Valg af faneb&rer og suppleant, pi valg er:
Johnny Lauridsen
Leif Laursen

Valg afudvalg til flrets klubarrangementer - se drsprogram
Eventuelt

Med venlig hilsen Bestyrelsen for SMK
Benny Borke.

9.

1 1 .

12.
1 3 .
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JULEMARKED I KLUB HUSET,

Som noget nyt i Silkeborg motorbidsklub, vil vi i hr prave at afholde

et julemarked i girdhaven. Her vil der blive solgt juletreer, og pynte-

grant samt juletraer i potte til meget overkommelige priser.

Har I nogle spandende nisser eller andre juleting som I gerne vil

selge, si er I meget velkomne til, at salge dem her.

Julemarkedet vil vrcre ibent i dagene :

Lafiag &sondag d' 10' & 11' december It""i': i"#"1; ',10t 1';Jill*""' '

I klubhuset vil der i disse dage kunne ksbes Glogg og rcbleskiver

for kun kr.20, -.

Kom og kig, og gor en go' handel. UUn & Mille

Afriggerfesten.
F' Silkeborgs 

-'5!

aldsle Inlerllora lorrelning

Vil jeg lige takke alle som spon-
sorerede til vores amerikanske lot-
teri, samt en god ide fra blad-
udvalget med en ekstra udgivelse
af SMK-Nyt som sanghrcfte. Ogsi
til vores lokale underholdning skal
lyde en tak - det var en god aften.
70 medlemmer var modt op med
godt humor og der var jo ogsi
stemning for I times overdans,
selv om musikken ikke var for god,
men vi har ffiet en til nrste ir, som
skulle vrere bedre .

Vi ses l4l10-95.
Esmeraldu

c'undrast 
ffi'j 

18e3

FRYDENSLUND
Vestergade 105 . Silkeborg

8207 35
86 82 56 63

@te'sAUTO
Baunehojvej 7

8600 Silkeborg
Tlf.:  8681 1404

KgB. SALG.



Hvem ka' "Kajak ka"'
Nybyggeri i fredskov.

Midtjyllands Avis skriver lordag
den l9 november:
Okonomiudvalget har pfl sit sene-
ste msde sagt ja t i l  Si lkeborg
Kajakklubs snske om at udvide sit
klubhus pi Ahave AJ16 i Indeluk-
ket med nye bidhaller og et nyt
vrerksted. Men der er et ,,men" ved
godkendelsen. Kajakklubben skal
nemelig udforme sit projekt, s6 de
nye bygninger kommer til at tage
si lidt plads som muligt af den
nuvcrende park ved Indelukket,
hvor klubhuset ligger.
Den oprindelige plan fra klubben

ville ifolge teknisk forvaltning
kreve faldning af seks stsrre trr,er
og en inddragelse af600-700 kva-
dratmeter af parken.
Parkforvaltningen under teknisk
forvaltning mener dog nok, at pro-
jektet kan udformes anderledes, si
knap si mange traer mi lade li-
vet. Det skal Silkeborg Kajakklub
nu til at arbejde med i en endelig
projektbeskrivelse.
udbygningen skal omfatte ialt
knap 300 kvadratmeter fordelt pi
to bygge-etaper.

nsning i lndelukket!
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Juletrre for bsrn

Se indbyder  S .M.K igen t i l
juletresfest i klubhuset, med dans-
sang-teater-sodavand og jule-
godter.

Det sker Lardag den 10. decem-
ber kl. 15.00 - si det er bare med
at skrive jer pi listen i klubhuset
eller ringe til mig pi telefon nr.
8680 4444

Hilsen Allan

Til de respektlsse !

I de gode gamle dage havde man
for skik, at opdrage sine born, og
avrige omgangskreds til, at re-
spektere andre menneskers ejen-
dom og vrerdier. Dette var en me-
get sund grundholdning at inpode
i mennesker, da dette er grundla-
get for, at man kan forvente at an-
dre mennesker vil respektere ens
egen ejendom og vardier.
Derfor ! Lad vare med at odelagge
andres, og falles verdier, det er
f...... for dumt.

Medvenlig hilsen
John

Udstyr til bAden
Alt indenfor moderne el-udstyr
til bAden, fra bl.a: Shipmate,
Eagle, Lowrance, Garmin,
Magellan, Glomex, Anritsu o.s.v
finder De hos os.

Vi har ogsA:
Skridsikkert dorkteppe, pa-
hangsmotorer f ra Mariner,
Brenderup bAdtrailere mv.

Ring og fA et godt tilbud.
Vi sender gerne med posten.

MIDTJYDSK
BADIMPORT

v/ Aage Korsbech
Hygumvej 9, 7300 Jell ing

Telefon 7587 2510 / 3073 3010

Sej s-grunden
november 94
I stk. bl6 kano er oplagt pi grun-
den, den bedes fiernet. Det under-
streges at det kun er slrebejoller der
mi ligge der.

Motorbfld 8797 skal {ernes fra
grunden, den ligger ulovligt ifalge
SMK's vedtagter, samtidig skal
vedkommende {erne sit udstyr fra
redskabsrummet sammen med den
hensatte legevogn.

RJ.
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Bag linsen.

Hvad mon der sker
nir nogen det ser
affald over alt der er
mon nogen SMK'er kommer her ?
jo - det er Sejs-grunden I her ser

Heldig for os og skraldet
kom Inga og Lars som kaldet
Er det moralen der er faldet
eller vort syn der er falmet ?
Vi fylder si sekken den flyder
og glemmer ganske alle vore dyder.

Nr. 8,2. irgang December 1994 SMK - Nyt SMK - Nyt Nr. 8,2. Argtng December 1994.

Kryds og tv&rs.
Pi utallige opfordringer genoptager vi hermed siden med kryds & tvars.
Fi en fornojelig tid - og se losningen i nreste nummer af SMK-Nyt.
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SMK samarbejder med Arbejdernes
Landsbank
Fra den l .  januar  1995 opkr&ves d i t  kont ingent  v ia  Arbej -

dernes Landsbanks Serv ice Opkravning.
Kont ingentet  kan beta les v ia  Beta l ings Serv ice.  Kender  du

Beta l ings Serv ice ?
Hvis  ja ,  s i  spr ing resten af  denne ar t ike l  over .  Hvis  nej ,  er

der  gode grunde t i l  a t  lase v idere !

Beta l ingServ ice ordner  automat isk d ine beta l inger  -  og na-

tur l igv is  ogs i  d i t  medlemskont ingent .  Du skal  ikke s t i  i  ks

i  bank e l ler  p i  posthus -  og dem der  skal  have pengene

behsver  ikke sende g i rokor t  t i l  d ig .
Beta l ing v ia  Beta l ingsserv ice er  he l t  grat is .  Beta l ing gen-

nem bank e l ler  posthus koster  i  dag 6 kr .  pr .  g i rokor t .  V ia

Beta l ingsServ ice over fsres automat isk f ta  d in  lsn-  e l ler

budgetkonto p i  den s idste ret t id ige beta l ingsdag -  hverken

for  e l ler  senere.
I  god t id  -  ogs i  he l t  automat isk -  udsender  Beta l ingsServ ice

en beta l ingsovers igt  med en speci f iceret  overs ig t  over  de

forskel l ige indbeta l inger ,  og hvorn l r  de f inder  s ted.

Kontakt  d i t  pengeinst i tu t  og b l iv  t i lmeldt  Beta l ingsServ ice,

s i  b l iver  d i t  kont ingent  beta l t  he l t  automat isk.

Der  v i l  f ra  Arbejdernes Landsbank b l ive udsendt  g i rokor t

p i  kont ingent  1995 pr imo februar .
Seneste fr ist for betal ing er 28. februar i falge de nye ved-

teg te r .

Skul le  du evt .  have sporgsmi l  er  du ve lkommen t i l  a t  kon-

tak te  kasse ren  L .  G^  Thogersen  t l f .  86  823658 .

Arbejdernes Landsbank
Inger Holmgdrd

Nr. 8,2. irgang December 1994.

Opskrift
Kinafars livret. (4 personer)

Ris;
2 kopper lange ris
5 kopper vand
1/2 tsk. salt
Risblanding;
l0 skiver tynd bacon
1 dise bonnespirer
I lille pakke med frosne arter og
majs
I gulerod
l12kop rosiner
2 tsk. olie
2 tsk. kinesisk soya
I tsk. karry
I tsk. salt

Hald vand og salt i en gryde, lad

det koge op ved strcrk varme.
Hreld risene i. Nir det koger igen,
sattes lAg p[ gryden, skru ned pi
svag varme. Lad det smikoge i 12
minutter.
Tag gryden af varmen og lad den
sti i 12 minutter. Lsft ikke pi li-
get, risene koger fardig ved dam-
pen.
Sret en stor gryde over ved middel
varrne, kom olien i. Riv gulero-
den, groft, hald vandet fra bsnne-
spirene og kom alle grontsagerne
i gryden, smag til med krydderi-
erne og soya. Varm det hele igen-
nem ca. 5 minutter.
Kom den kogte ris i gryden, og
vend det forsigtig sammen.

Godfornojelse.
Mona Larsen.

Pi opfordring genopfris-
ker vi opskriften pe en nem
og "Brandsikker" Risen-
grfrd.
Fljrelp til julemaden - eller miske
en ny mide at lave risengrod p6.
Der skal bruges

2 ll2 dl. ris
2 ll2 dl. vand
25 gr. smar
1 tsk. salt
I spsk. sukker
I I malk

SMK - Nlt

Ris, vand og smor kommes i en
gryde og koges op.
Gryden tages af blusset, salt, suk-
ker og mrelk tilsattes under om-
roring. Herefter anbringes gryden
igen pi blusset og hele,,suppen" fEr
et langsomt opkog. Lag l&g pi
gryden og stil den i en forvarmet
ovn (175" C.) i ca. 35 minutter og
risengroden er ferdig uden at vare
brandt pi - eller veltet i sengen,
hvis du plejer at bruge denne som

,,hgkasse".

SMK - Ny
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Et par ord til
eftertanke!
Kare med-medlemmer - tenk fsr
du satter dit kryds.
- ved den kommende generalfor-
samling.

Det er desverre ikke alle som er
lige egnede til bestyrelsesarbejde.
Jeg har via bestyrelsesarbejde lrert
at alle medlemmer af foreninger
har ret til at fremsette sine syns-
punkter - og fa dem behandlet. Det
er ikke afgorende om bestyrelsen
syntes om emnet. Alt skal frem-
legges objektivt og sagligt.
Et andet meget vresentligt punkt
er, tavshedspligten. Alt hvad der
kommer et bestyrelsesmedlem for
sre, og som bliver betroet, skal
behandles som fuldt fortroligt -

ogsi indenfor bestyrelsen. Lever
man ikke op til dette, mister man
medlemmernes fortrolighed. Uden
dem er der ingen forening/ind.
Opstil og valg kun personer, som
virkelig vil/kan gsre en indsats.

Den ellers tavse.

Jeg gleder mig i denne tid,
- nu falder julesneen hvid....

sksnt sneen endnu ikke falder hid
vi gerne ovenpi vor flid

fra redaktionen med stor nid
vil snske alle en dejlig juletid!

SMK-Nyt's bladudvalg og redak-
tion gnsker alle vore annoncorer,
lasere og avrige medlemmer af
SMK og Vennerne en rigtig glre-
delig Jul og de bedste snsker for
det nye ir.

Gle.de.lig J*l
og

God+ Nyt&,"

?,;= 
-a

"//\r, \S"'-
i \v) [>rv.-lJ^'^p

S i d e . :  I  8 Nr. 8,2. Argang December 1994 SMK - Nlt SMK - Nyt Nr. 8,2. Argang December 1994,

Hvad siger i si piger !
For t iden ksrer det danske
ssv&rn en forsogsordning
med kvinder i  den danske
, ,k r igs f l ide" .  Forsogsordn ing
- fordi  der i  sov&rnets skibe
ikke mi vare kvinder
ornbord under sejlads. Ifalge
Danske Lov af 15. april 1603,
giver kong Christian V fsl-
gende forbud for orlogs-
skibe: , ,Kvinder og svin m[
ikke haves inden borde !"  -  I
dag kan stadig opleves
skibschefer,  som under
Pressebesag negter at  sej le,
s i  lenge de  kv inde l ige  jour -
nal ister er ombord.
Det er da godt vi ikke har nogle
orlogsskibe her i Silkeborg Soerne!

. "Journalisten"

VIMPEL
Som noget helt specielt er det
nu muligt at f i syet sin egen
vimpel med broderet  navn.

Materialet er hvid flagdug,
og  pr isen  er  125,00  k r .

Kontakt Frede Povlsen pi t lf.
8681 6724,  e l le r  ud fy ld  en
best i l l ingsseddel  -  f indes i
k lubhuse t  !

Fra medlem til
medlem.
Ti l  sa lg
Hvis der er nogen der mang-
ler  ny fender l is te ,  s i  kontakt
mig.  Jeg har  18,5 meter  som
salges t i l  ha lv  pr is .
Birthe Olesen t l f .  8682 3672.

Julegaven til uHende'

Et flot og flagrende "navneskilt"
- passer til"hendes" natur.
Fis i flere farver - passer til "hen-
r/es" temperament.
Pris kun 125,00 kr - passer ttl din
pengepung.
Se annoncen "VIMPEL".

Vi har lrest!
Produktionsfejl i  fr it idsbide.

Ejere af  de svenske smi-
bide af  typen , ,Ryds" og
, ,Seab i rd"  l sber  en  a lvor l ig
r is iko,  skr iver forbruger-
r idets blad Tenk i  s i t  nye
nummer.  Pi  denne baggrund
advarer Sofartsstyrelsen nu alle
ejere af disse bide og opfordrer
dem til at fa fartajerne grundigt
undersogt for revnedannelser, for
de sejler ud.

Kilde Jyllands-Posten.


