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Fastelavnsfest
-Sfl afholder SMK igen fastelavnsfest forborn, som sidste tr er det igen
i INDELUKKET, sondag den 26. februar kl. 14.00 det sker.

Skriv jer pi listen i klubhuset, eller ting til undertegnede pi Tlf. 8680
4444 senest den22. februar.

Med venlig hilsen
Allan

Tak!
Jeg vi l  gerne takke al le de
medlemmer fra vennerne og
S.M.K.  som gennem de s id -
ste 4 i r  har varet  en meget
stor hjalp,  n i r  vennernes ar-
rangementer skulle afvikles.
Uden dem vi l le det have va-
ret en umulighed at gennem-
fore noget.  L igeledes vi l  jeg
sige tak for et til tider storm-
fuldt men dejl it samarbejde
med S.M.K. 's  bes ty re lse .  Det
har veret nogle pragtfulde 6r.
TAKALLESAMMEN.

HUSK
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T - - r 1 1 1F'ormanden har ordet.
Vi snsker alle et godt nyter,med hibet om,at I
er kommet godt ind i det nye ir !

Nu har vi si foriret at se hen til,men lige nu
hvor dette bliver skrevet,er der frost sne og
kulde,og hende der ligger pi land har det ogsi
koldt,pu-ha.

Men siden sidst har S.M.K. veret udc lix at
afgive bud pi en grund ved Julso.Men dcsviut'r'e
var vi ikke de heldige.Der var en al- naboct ttc
til grunden som bsd 700,000 kr.mere crtcl os,og
det kunne Statsskoven ikke sti for.Mcn vi var
da  med  he l t  t i l  t r ed ie  omgang  a l ' l i c i t a -
tionen,men det vil I hsre mere oln pii gr:trr:ritl-
forsamlingen !

Nir det si er navnt,si er det snart ve(l itl vrutc
tiden for denne,og som det stir i dcl lirrr ig,c
S.M.K. nyt,si er det rigtigt at msde op lirr at
sette sit kryds rigtigt !l Men alt det mcrrl litvs-
hedspligt !! Der siger jeg til mig selv : I lvittl cr
nu det for noget ? Og jeg vil gerne sigc itt allc
disse mrerkelige underskrifter ! Kunnc ntan
ikke blive fri for dem ? Jeg vil selv stl vccl tttinc
handlinger og goremel,og satte mit navn un-
der det som jeg skriver I Det er da ikke ct
ugeblad,hvor man kan lase de samme under-
skrifter.

S.M.K. har lovet,at de'r efter nreste general-
forsamling,vil komme et referat i bladet ellcr
bestyrelsesmgdgrng Forrsorro. rr(ro 4

Nr. 1,3. irgang Februar 1995.

Det sker.
Den 15. februar 1995 er der auktion i Klubhuset. Kom frem med alle

de gamle ting, som I kan undvare, sl skal vi prove om vi kan salge det.

Den 26. februar 1995 falder tiden i salg for flrets fastelavnsfest for bsrn

og barnlige sjele. Traditionen tro starter vi med tondesalgning. Nir de

sidste er faldet i staver. er der varme i klubhuset.

Den 3. marts 1995 er det dagen for I'rets generalforsamling i SMK. Da

det er f . ir med de nye vedtagter, skal vi minde om, at kontingentet

skal vrere betalt inden generalforsamlingen, sifremt du vil have mulig-

hed for at gare din stemme geldende. Endvidere skal vi gore opmark-

som pfl de nye muligheder for at overdrage-/dele stemmeretten til ge-

neralforsamlingen jvf. vedtregternes $7, stk. 1 . citeret.'. " P d for eningens

generolforsamling har alle aktive medlemmer, der er registreret med et

ejerskab til en bdd, og har betalt kontingent for det dr generalforsam-

lingen afvikles i, mulighedfor at fd noteret agtefelle eller samlevers

navn pd medlemskortet, sdfremt det ikke fremgdr aJ'medlems'

r e gi s tr e r inge n/kor te t. (Kvi t t e r ing for b e talt kontinge nt) . "

Den 7. marts er der knob og knudeaften, ved Borge Madsen. Mod op

og ffi opfrisket fardighederne denne aften.

Den 8. april - ikke at forglemme. Arets pigefest i klubhuset.

Kantillen. Valgflresk!
Abningstider.:
Mandag.: 12.00 - 18.00

(kun handmadder).

Igen i ir serverer kantinen

Helstegt svinekam
med rsdkil og surt!

Tirsdag - sondag.: 8.00 - 20.00 for generalforsamlingen den 3.
(kokkenet lukker kl. 19.00) marts. Pris kun kr. 3 5,00 pr. kuvert.

Bordbestilling Pi tlf. 8682 6179,
senest tirsdag den 28 februar.
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Klubaften 15. November '94
Referat fra klubaften den 15. no-
vember 94

SMK havde inviteret sine med-
lemmer til klubaften den 15/11-
94, hvor Leo Nielsen, Ry, med
lysbilleder og fortalling, ville vise
hvorledes en udlands tur forlsber.

Desvrerre var vi ikke si mange. 16
af vore medlemmer var modt op -
og de fik en dejlig oplevelse, for-
talt pe en meget levende mide. Vi
si mange dejlige billeder fra tu-
ren, som gik gennem Polen, det
tidligere Osttyskland og videre til
Vesttvskland med slut i Ltibeck.

Formanden har ordet
(fortsat fra side 2).

Som jeg skrev i  s idste
S.M.K.nyt,har S.M.K. sendt et
brev til kommunen angiende for-
hojelse af lejen for bf,dpladser. Vi
har intet hsrt fra dem,si vi mi vel
si gi i hibet om at der ikke kom-
mer nogen stigning. Lad os hibe
det,for som vi alle ved,si betaler
vi allerede nok !

Med venlig hilsen
Benny Borke.

Det kraver godt ssmandsskab at
beferde disse floder. Der er mange
regler der skal overholdes - sprog-
kundskaber er ogs[ nodvendig for
at klare sig. Men det er helt sik-
kertmanfirmange indtryk og rige
oplevelser med trjem. Leo kunne
kun anbefale andre at prsv e turen,
det kraver duelighedsbevis, men
det erjo ogsi rimeligt. Det blev en
rigtig god aften, som vi gentager
den 13. november 199-5. Denne
gang ghr turen til de l-lollandske
floder, ogsi med lysbilleder. Gled
jer til denne aften, skriv den i ka-
lenderen allerede nu.

Med venlig hilsen
Knrl Brumsen

De vise ord.
Det bedste middel mod vrede er en
smule eftertanke.

Fi altid et tilbud fra

HelligeKser
Ilellige kser forbinder vi nor-
malt med Indien.

Ordvalget bruges ogsi i forbin-
delse med forhold, man ikke taler
om. Det kan vare, at man kom-
mer til at trade nogen for nar, el-
ler at der lagges et pres fra en be-
styrelse, arbejdsgiver eller organi-
sation. En indgroet vane kan ogsfl
vere irsagen. Det er heller ikke
altid god tone, at tage et emne op
til debat.

Vi har selvfolgelig ikke Hellige
kser i SMK, eller har vi.

Vi har et klubhus, restaurant, sel-
skabslokale, varksted, og meget
mere.

Jeg er ivrig gest i klubhuset og har
bemerket mig, hvem der benytter
klubhuset og pe hvilke tidspunk-
ter.

Det har fbet mig til, at overveje tre
sporgsmil, som jeg ikke fsr har
turdet stille til andre. ..Har SMK
hellige kser".

Sporgsmilene er:
* Er SMK klubben for de manse

eller de fE.

* Er SMK klub eller forretning.
* Kan klublivet og forretning for-

enes.

Sporgsmilene skal ses ud fra et
forretningsmassigt synspunkt, da
klubhuset i morgentimerne kun
bliver benyttet af ganske f[ med-
lemmer.

Jeg har provet at se pi, hvad det
koster kantinebestyreren at servere
kaffen, herom senere.

I disse arbejdsmilj s trder er det
ogsi meget vigtig for en forening,
at vi giver vore ansatte de mest op-
timale vilkir, at arbejde og virke
under.

Ingen er i dag i tvivl om, at indsats
og arbejdsbetingelser noje hanger
sammen.

Det stdr i SMK's formdl's pqrq-
graf tre at,

Foreningens formil er via forenin-
gens medlemmer:

- at varetage og fremme med-
Iemmernes interesser.

\  \ l / ,
tryt

KONGSHTE-ENS vVS
TLF. 86 85 12 15 B|L.TLF.30 86 72 15
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Jeg er ret overbevist om, at SMK's
bestyrelse gor sit bedste og har det
som sin fornemste opgave.

Det et dog sidan, at enhver virk-
somhed, forening, selskab osv en-
gang imellem vender botten pi
hovedet, og ser om der falder no-
get ud.

Nogle gar det ved at ansette
konsulentfirmaer for at vurdere om
tingene gsres pi den rigtige mide,
andre nedsetter udvalg, der med
friske ojne skal se pi opgaven.

Det gjorde SMK, da vedtegterne
var oppe til revision sidste 6r. Vi
der sad i udvalget havde den store
glade, at aflevere et stykke arbejde
der fuldt ud blev anbefalet af be-
styrelsen, og godkendt pfl general-
forsamlingen.

Jeg har fiiet omsatningstallene fra
kantinen pil29 tilfeldigt udvalgte
datoer ikke lordage og sondage i
perioden 4 september til 30 no-
vember.

Fra kl. 08.00 - 10.00 er gennem-
snitsomsatningen ca. 100.00 kr.
Fra kl. 10.00 - 1 1.00 er den ca 80
kr.

Vi betaler et kontinent for at vare
medlem af SMK Kontingentet er
afhengig af SMK's udgifter set op
imod indtagter, og her kommer
indtagterne fra kantinen ind i bil-
ledet.

Hvorfor opretholde ibningstider
pfl tidspunkter, hvor der dagligt
kun er en meget ringe omsretning.

Fra kl. 08.00 - 10.00 i eennemsnit
50.00 kr. i timen.

Det er langt under lonomkostnin-
gerne til personalet.

Ja, kan den gave sige, det er spil-
lereglerne for kantinebestyreren,
det koster ikke klubben noget.

Det er rigtigt, men hvem siger at
udgiften /- besparelsen ikke kan
komme medlemmerne helt eller
delvis tilgode.

Kan en kaffemaskine ikke klare
vore behov mellem kl 08.00 -

10.00 pi hverdage?. Alle medlem-
mer har mulighed for at lise sig ind
i klubhuset.

Jeg vil igennem dette indlag, som
er sendt til SMK'S formand Benny
Borke, henstille til SMK'S besty-

relse, at de ststter et forslag pi den
kommende generalforsamling om,
at generalforsamling nedsatter et
udvalg.

Udvalget opgave skal vare, at se
pi folgende"

Udvalgets kommissorium ( op-
gave ).

Under hensyn t i l  SMK's ved-
tregter, og ud fra et skonomisk
og socialt hensyn t i l  medlem-
metne,

- at se pi kantinens drift, herun-
der det regelsat bestyreren ar-
bejder under.

- at se pi kantines ibningstider.
- at se pfl brugen af selskabs-

lokalet og pe hvilke tidspunkter
det benyttes og af hvem.

- at se pi kantinens priser, i for-
bindelse med selskaber, over for
medlemmerne og ikke med-
lemmer, herunder priser pL al,
vin og spiritus.

Med baggrund i gennemgangen
afovenstiende er det udvalgets
opgave at vurdere og formulere
retningslinierne for,

- arbejds-vilkirene for kantinens
bestyrer.

- driften af klubhuset. herunder
kantines fibningstider.

- brugen af selsskabslokalet.
- priserne pi ol, vin og spiritus for

medlemmer og selskaber.
- evt. opstilling af kaffemaskine

mv.

Udvalget skal senest 2 mineder
efter generalforsamlingens af-
holdelse, skriftligt redegore for
udvalgets indstilling over for be-
styrelsen, hvorefter udvalget er
oplost.

Det er, som det fremgir af ved-
tregterne, bestyrelsen der fastsatter
ibningstiderne for klubhuset og
aftaler forhold der vedrsrer drif-
ten af klubhuset.

Bestyrelsen er over for generalfor-
samlingen forpligtiget til at gen-
nemgi udvalgets arbejde, og pe
den kommende generalforsamling
redegore for udvalgets indstilling,
herunder begrundelsen for at ind-
stillingen eller dele af denne ikke
er fulgt af bestyrelsen.

Udvalgets sammens&tning
Udvalget bestfir aftre medlemmer,
som udpeges af generalforsam-
lingen.

Februar 1995.
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Bestyrelsen deltager ikke i udval-
gets arbejde, men stiller sig til ri-
dighed med oplysninger, om reg-
ler og. aftaler, over for udvalget.

Udvalget kan i den udstrakning,
de finder det nsdvendigt inddrage
kantinebestyreren i arbejdet. Be-
styreren har ingen bestemmende
indflydelse p[ udvalgets indstil-
ling.

Ovenstiende forslag har jeg frem-
sendt til formanden for SMK's be-
styrelse, med anmodning om at
forslaget tages op pe general-
forsamlingen.

Den flittige bruger af klubhuset

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

o Udlejning af festkjoler og hatte
r Sko, smykker og brlter
. Stort og bredt udvalg
. Hgjt kvalitetsniv€au

.A.bent mandag- tondaglz - 17
F r e d a g .  . . 1 2 - 1 9
lardag og aften €fter aftale

KIRSTEN ALMOSETOFI
ToRVECEI..I"IRBT . 8600 SILKEBoRG

TLF.86 U 62 43

Carl Molgdrd

S ide . :  8 Nr. l,3. Argang Februar 1995.

86 82 56 63
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SILKEBORGSOERNE S
BROSAMARBEJDE.

Der er givet tilladelse til opset-
ning af flere affaldsholdere, som
dog skal laves efter skovens for-
skrifter" De etablerede grillpladser,
som vi har, mi beholdes. Vi skal
her i lsbet af vinteren have lavet
layout over nye grillpladser. Der
er indkobt materialer til de nye
broer, som skal laves i 95.

Angiende den nye bro ved Aqua-
Centret, mi vi benytte den ene
side, som tak for hjrelpen.

Med hensyn til bikerne i Skibs-
tedvig vil vi rette henvendelse til
fuhus Amt, for athare om de ikke
snart bliver fiernet.

Pi broudvalgets vegne
Allan.

!F' Silkeborgs 
-'T:

aldste lnlerflora forrelning

Grundlagl 1 8S3

Ros og Ris.
Vi var til vinsmagning i Klubhu-
set den 12. januar. Det blev en dej-
lig aften, takket vare Ksbmanden
fra Salten. Han tog os ud pi en
spendende tur til Chile - det blev
til nogle store oplevelser for sivel
ajet, aret som ganen og nesen -
alt blev piret ved hjrlp af lysbil-
leder, en spendende fortrller og
nogle pragtfulde vine - vine som
blevudskenket med rund hind. En
meget stor tak til ,,Ksbmanden fra
Salten", skal lyde fra os.

Hvorfor skal sidan en dejlig aften
have en bitter eftersmag - det er
bestemt ikke Ros men Ris, vi fs-
ler trang til at give arrangorerne af
denne aften - hvis der da var no-
genanangar ?.

Vinsmagningen var annonceret i
sivel irsprogram som i SMK-Nyt,
med emne, dato og klokkeslret.
Men ved et besog i klubben, ser vi
et opslag som fortreller at der er
skriftlig tilmelding med dato, pris
pr. deltager, samt minimum del-
tagere for arrangementet. Hvorfor
har man ikke informeret om dette.
Tilmeldingsdatoen kan meget let
have betydet at nogen har set det
for sent, og derfor blevet vak.

Ved simpel hovedregning er det let
at regne ud at arrangementet mi
have givet underskud - vi var 28
og skulle vere 35 - Nu er det vi
spsrger os selv - er det Ksbman-
den der, udover at give os en fan-
tastisk oplevelse, ogsi skal betale
det underskud ?. Hvorfor bad man
ikke de fremmsdte om at give den
femmer ekstra - det havde vi gerne
gjort.

JoGi.

FRYDENSLUND
Vestergade 105 . Silkeborg

86 82 07 35

Siim B6d & ftloror
Navewel2 & 21 Tlf. 88 81 11 90 - f0 19 11 90

n'uurftluRPn
L"d "kkotsf; l{r, I 890,00

4O bmgte pAhangsmotorer.
Nye motorerfll starlC reducerede
priser. Fna 5 dl90 hk

nlt I morloc tllbehcr

SE HER

NAVTCO RT-6500
VTIT RADIO.
I(r.5125,OO



Generalforsamling i SMK Opskrift!

4.
5 .

Silkeborg den 30. november 1994.
Hermed indbydes SMK's medlemmer til den flrlige generalforsamling i klubhuset

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

(Radioudvalget, kantineudvalget, SMK's Venner, Broudvalget,
Bladudvalget, Brugenidet)

Kasseren all pgger regrnkab
Kasseren fremlaegger nreste flrs budget
Indkomneforslag

(forslag skal vpre formanden i hrende 8 rlage for generalforsamlingen)
- Telt, se modstflende side.
- Kantineudvalg, se indlreg side 5 i dene blad.

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

KnudJensen
BirtheOlesen
Hans Juul Nielsen (onsker ikke genvalg)

8. Yalgaf 2 bestyrelsessuppleanter, pl valg er:
Carlo Jespersen
Emil Ssrensen

Yalgaf 2 revisorer, pivalg er:
Edvin Andersen
Carl lvlolgArd

Yalgat2 revisorsuppleanter, pfl valg er:
HenningNielsen
KnudJensen

Valg affaneb€erer og suppleant, pi valg er:
Johrury Lauridsen
Leif l,aursen

12. Valg af udvalg til irets klubarrangementer - se irsprogram.
13. Eventuelt

Med venlig hilsen Besgtrelsen for SMK

, Benny Borke

En herlig ret - sund for s&vel gigt,
forkolelse som naboen.
Prsvden ! !

Butlers Hvidlogssuppe

15-20 fed hvidlog
2 ds. fliede tomater
3/4 l. bouillon
Olivenolie
2 tsk. rosen paprika
2 eggeblommsr
I dl. piskeflode
salt & peber
persille

Snit logene i tynde strimler, og
varm dem igennem i olien. De m&
ikke blive brune. Tilspt de fliede

Generalforsamlingen i 199 4.

Her blev det pilagt SMK's
bestyrelse at indhente en pris pl
et telt til arrangementer.
Der er indhentet et tilbud, som
vil vare fremlagt i klubhuset, og
som skal behandles pi den
kommende generalforsamling.

Benny Borke
formand.

9.

I0.

I  l .

sMK - Nlt 
sMK - Nyr

S ide . :  l 0 Nr. l, 3. kgang Februar 1995.
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afclryppede tomater og drys pap-
rikaen over. Rsr det sammen, og
hald tomatsaft og bouillon ved.
Tilsat salt & peber og lad det smi-
koge en lille times tid.
Javnes med eggeblommer, rsrt
med piskeflsde. Til slut pyntes
med persille.

Velbekomme.

@te'sAUTO
Baunehojvej 7

8600 Silkeborg
Tl f . :8681 1404

KoB. SALG.

Hvis du synes det
er svart at valge
farver til hjemmet

. . .  se kom l i l  os
og lad os hjelpe dig tjl rads.

Velkomh€n hos

FlUgger byggefinish

Borgergade 40
8600 Silkeborg.
T[.  8681 14 00.
Abon 7-17, lredag 7'18'
lordag 9-12.



Information om brugerridets arbej de.
Brugerridet, der bestir af l6 klub-
ber og foreninger med interesser
omkring sser og vandlsb mellem
Ry og Silkeborg, har virket siden
opstarten i april mined 1994.

Under forirets debatter om for-
skellige interesser, der fsrte til
dannelsen af det frlles brugenid,
var der fremsat mange snsker.
Bl.a. snsket om en sovejleder, der
fortaller noget om spillereglerne,
nir man ferdes i ssomridet. Mel-
gruppen er hovedsagelig turi-
sterne.

Sporgsmilet om soomridets brug
ti l forskell ige former for fri-
tidsaktiviteter er ogsi et stort punkt
for brugerrldets arbej dsomride.

En stsrre grad af samarbejde klub-
berne imellem var et gennem-
giende snske. Egne interesser skal
afvejes imod, hvad der tjener
helhedens interesser.

Brugerridet har en meget bred
sammens&tning, og derfor har der
v&ret noget besvrer med at finde
arbejdsformen. Det er der ikke
noget unormalt i, og alle harbajet

synspunkterne imod hinanden, si
det fremtidige arbejde ser ud til at
ffi et inspirerende forlsb.
Der er giet meget tid med udveks-
ling af de enkelte klubbers formil
og interesseomrider brugerridets
reprasentanter imellem.

Kun igennem et bredt kendskab til
klubbernes interesseomrider kan
der skabes en frelles forstielse for
helheden.

Som en effekt af snsket om en
sovejleder, er der nu med base pi
Aqua-centret etableret en natur-
vejleder, der primrert skal tage sig
af soomridet.

Sovejlederen, Lars Nygaard be-
gynder sit arbejde i januar 1995.
Hans opgave er at orientere om,
hvorledes vi alle bar ogkan varne
om naturen, samtidig med at vi alle
fiir et stsrre udbytte af at fardes i
den, samt komme med forslag til,
hvad turister og andre,,mi" se, nir
de er.i omrfldet.

Et tema der indgiende er drsftet i
brugerridet, er broerne og land-
gangsmul ighederne for kano-

l
I

)

I

farerne. Ud over de klubber, der er
med i brosamarbejdet, er der stort
set ingen, der er bekendt med at
broerne er etableret, betalt og ved-
ligeholdes af bidklubberne.

En afbrugerridets opgaver i 1995
vil vere at medvirke til bedre
landgangsmuligheder lor kano og
jollesejlere, gerne om muligt med
adgang til toilet, derved undg[r vi
ogsi deres brug afvore broer.

I efteriret var der en del skriverier
i dagspressen om forureningen af
gudenisystemet, herunder bid-
klubbernes andel i denne forure-
ning.

Den debat anserjeg for meget vig-
tig, hvorfor den helt klart vil indgi
i brugeridets kommende arbejde
i irene fremover.

Det er ogsi vigtigt, at de enkelie
medlemsklubber bidrager til de-
batten med positive indlag om
klubbernes arbejde for lsbende at
minimere forureninsen.

Et emne kunne rr*r."b**.n aftoi-
letter i bidene, herunder tsm-
ningsmulighederne.

Det er miske ogsi en ide igennem
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brosamarbejdet at forsoge at fE
toiletter opstillet i narheden af de
mest sogte broer.

Alle tiltag, som viser, at vi er be-
vidste omkring vor egen brug af
sssystemet, er et vigtigt bidrag til
vore efterkommeres muligheder
for at kunne have de samme gode
fritidsoplevelser, som vi har.

SMK's reprasentant i bruger-
ridet.

Carl Molgaard

Radiolister.
Efter overgang til kontingent-
opkravning via pengeinstitut, er
det nu blevet gratis for dig at sti
pi radiolisten - si nu er det ikke
lengere en 20,- kroners und-
skyldning for ikke at blive skrevet
pi.

Er du ny - har du endringer til li-
sten, sfl henvend dig til radio-
udvalget, hvor du ogsi kan ffi li-
sten.

Radioudvalget.
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DIT KONTNGENT TIL SMK
Girokort til 6rets kontingent er nu sendt ud. Som n&vnt i sidste blad,
sker det nu via ARBEJDERNES LANDSBANK.

Ifalge de nye vedtregter, er kontingentet blevet pristalsreguleret.

Kontingent inkl. ansvarsforsikring - Aktive kr. 460,00
Kontingent inkl. ansvarsforsikring - Pensionistkr. 230,00
Kontingent, SMK's VENNER kr. 50,00
Kontingent, Passive medlemmer kr. 230,00

Kontingent skal vere betalt senest den 28. februar.

Sifremt kontingentet betales for sent, vil der blive tillagt gebyr pi kr
50 ,  - .

Betalingen kan nu tilmeldes Betalingsservice i dit eget pengeinstitut,
hvorved du sparer portoen. Banken vil herefter huske, at betale dit kon-
tingent hvert 6r pi sidste rettidige betalingsdag.
Du kan selvfolgelig fortsat valge at betale dit kontingent p& postkon-
toret eller direkte til kassereren.

Ver opmrerksom pi, at der ikke er adgang til generalforsamlingen, hvis
ikke kontingentet er rettidig betalt.

Kasserer Letf G. Thogersen.

*suzlrKr ffi
Hempets produkter HTil8;il,".3;'f"

E]SMFRTEF
<.->gOUTBOARDS

Sejsillarinecenter
a  ^  ^  l  ^  1  ^  -  - L L  _ L

Julsovej 33, Se1s, 8600 Sitkeborg, f lf. 86 84 64 14
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Synspunkt

Mudderkastning i SMK ??

Vi har i redaktionen af SMK-Nyt,
i den seneste periode, flet henven-
delser fra medlemmer som har
ytret onske om at vide hvem dei
stod bag forskellige indlag der har
veret underskrevet med enten et
marke eller et navn. Vi vil pi den
baggrund tillade os at gentage ide-
grundlaget for  udgivelsen af
SMK-Nyt.

,,SMK-Nyt er et upolitisk upartisk
medlemsblad som udgives til alle
medlemmer af SMK samt SMK's
VENNER. Bladet er medlemmer-
nes blad og kommunikationsmid-
del. Alle har retllov til at komme
til orde. Betingelse for optagelse
af indleg er.
l: redaktionen skal vpre bekendt

med navn p[ forfatteren
2'. indla,g skal vare af almen in-

teresse for medlemmerne
3: indleg mi ikke indeholde per-

sonlig forfolgelse
4: indlag skal holdes i et sobert og

sagligt sprog

adl: Denne har iser givet anled-
ning til ,,Mudder". Vi vil derfor

endnu engang understrege at netop
dette punkt er vasentlig for at alle
kommertil orde. Derfindes mange
personer, som har nogle srerdeles
konstruktive og positive ideer, de
er blot ikke si begejstrede for at
rejse sig i en forsamling og for-
mulere sig mundtligt. Der findes
ogsi den type som absolut ikke tsr
fremkomme med en ellers velbe-
grundet kritik, af frygt for repres-
salier - begrundet eller ubegrun-
det - de har ogsi lov til at komme
til orde.

I de2 [r vi nu har redigeret SMK-
Nyt har vi flere gange fEet hen-
vendelser omkring nogle forhold
man gerne ville have taget op til
debat, og si oplevet at blive ringet
op indentrykstart med anmodning
om at slette indlegget igen - man
turde ikke alligevel. Her kan vi i
fleng n&vne emner som,,Hvordan
kan en bid ligge pi den samme
bidplads i mere end 5 ir, nir man
ved at den har skiftet ejer 3 gange
??. Hvordan kan man bevare en
bidplads nir man har solgt sin bid.
Kan man bevare sin plads og
medlemskab af SMK, nir man kun
Qer 2o/o af sin bid, og reelt ikke
har adgang til denne ?. Vi betaler
lige si meget i kontingent som de
der har bf,dplads i Indelukket, men



vi har bestemt ikke de samme go-
der som dem, vi sejler ind og mi
kempe om at benytte det vel-
assorterede varksted som vi beta-
ler til.'osv. osv.

Vi har ogsi veret udsat for hen-
vendelser som vi har mittet afvise,
nogle har vi mittet henvise som et
anliggende for bestyrelsen, da de
ikke har varet af almen interesse.
Vi skal jo ogsi huske p[ at vi har
en bestyrelse, som vi selv har valgt,
der gerne modtager henvendelser
fra medlemmerne og giver gode
rid og vejledning.

Vi er i redaktionen overbevist om
at nogle afemnerne ville vrere sar-
deles sunde at fi en debat omkring,
i stedet for alt det kasten med mud-
der i krogene.

Vi skal huske hvad en klog person
engang udtalte,,Modtag al kritik i
en positiv og konstruktiv ind, fiir
man intet, er det fordi ingen ken-
der ens tilstedeverelse" Med andre
ord, nogen ser det man laver og vil
gerne hjalpe med at lave det endnu
bedre.

Pi redaktionens vegne
Inger Toft Svaner.

Julebanko 94.
Ti l  det  i r l ige ju lebanko var
der  god t i l s lu tn ing .  Ca.  90
personer var msdt op for at
fi del i de mange flotte pra-
mier.  Disse var skanket af
byens handlende og virk-
somheder, og det skal de
have en stor tak for fra os.

Mange af deltagerne var
msdt i god tid, for at kunne
nyde godt af  Emi l  og Ul la 's
kunne i kskkenet, og indtog
deres aftensmad i klubhuset.
Bankospil let forlsb med god
stemning og der gik mange
hjem med flotte premier som
gevinst ,  e l ler  s idegevinst
eller man havde varet si
heldig at f i sit nummer ud-
trukket i  det  amerikanske
lotteri, hvor der ogsi var fine
gevinster.  Er ik styrede med
vanl ig kyndighed dette sam-
men med sine hjelpere.
En stor tak skal  I  a l le have
for jeres store indsats,  b ide
ved indsamlingen af de man-
ge premier, og det praktiske
arbejde under hele arrange-
mente t . ^.i:#
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t trl i\t ili\t/ETS VAGI\$JONI D eR.. I
Kom og oplev Lars Aby-Jensen's spcndende

lysbilledforedrag
Han forteller onr sejladser jorden rundt med skibene 'Kraka' og 'Rosalina',

og om hvordan treskibet 'Rosalina' blw bygget.

Onsdag d. 1. marts 95 kl. 19.30 pi Ny Hattenrcs

Arrangement for medlenuncrne i Silkeborg MotorbAdsklub,

Skanderborg Sejl- og Motorbidsklub og Silkeborg Sejlklub.
Ingen entre. Ol, vand og kalle kan ksbes'

Lidt om l,ars Aby:
o F,r uddannet skibstomrer.
. Blggede 'Kraka' og sejlede jorden rundt (nasten). Skibet forliste i Det Rode

IIav i 1978 efter pAsejling afet koralrev.
o llar skrevet bogen 'PA valsen med Kraka'.
. Har siden bygget et nyt skib, 'Rosalina' - en 60 fods ketchrigget bld'

Skodespillene og kompasset er kobt ferdig. Resten er hdndarbejde! !

r Han har pa det sencste deltaget i renoveringan af'Fregatten Jylland . 
gor: ssK



Kryds og tvrers
Endnu en kryds og tvrers, og denne gang har SMK sat en flaske rsdvin
p6 hojkant, derfor er afleveringsfristen sat til 1. marts. Husk at plfare
din losning navn og adresse - eller medlemsnr. se bagsiden af bladet!
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Klubaften, den |z.januar.
SMK havde indbudt sine medlem-
mer til klubaften, hvor emnet var
vinsmagning. Det blev en dejlig og
larerig aften. 28 af vore medlem-
mer var modt op. Ksbmanden fra
Salten, B. O. underholdt os bide
med lysbilleder og fortalte levende
om de forskellige vinsorter.

Vinen var dyrket og forarbejdet i
Chile. Vi si lysbilleder fra de om-
rider i landet hvor vinen dyrkes.
Chile er et stort land - cirka 50
mill. indbyggere, et smalt landom-
ride over4.000 km. lanE og pi det
bredeste sted 350 km. Der er ikke
si mange der dyrker vin, men til
gengald er det store gamle firmaer,
som er giet i arv i flere slagtled.

De oprindelige planter er indksbt
i Frankrig, si vinen minder noget
om den franske, men greringen er
anderledes og smagen stir fuldt pi
hojde med den bedste franske vin.
Vi smagte 8 forskellige sorter; 4
hvidvin og 4 radvin. Prisniveauet
li pi fra 49 kr. pr. flaske til godt
100 kr. pr. flaske. Det blev en god
og larerig aften, en skam der
kunne godt have varet nogle flere,
men vi hiber man vil mode op til
neste gang der er klubaften, nem-
lig den 15. februar i klubhuset til
,,en aften med slav i". En auktion-
saften hvor I kan komme og byde
p[ ting og sager. Find selv frem
hvad I kan undvere og som I
kunne trenke at selge.

Med sejlerhilsen
Karl Bramsen.

hed
FOR t ItHEtE

FAMITIEN

I Fi en Al-Kombipension
med pensionsordning og

livsforsikring.
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Knob og knuder.
Holdt fortojningen ikke si
godt s idste Lr,  e l ler  v i l  du
gerne vide, hvorfor du ikke
slap af  med "hende" ved et
uheld, da du forsogte dig med
en lss fortojning, si er mu-
ligheden der ti l  klubaftenen
den 7. marts, nir Borge Mad-
sen indvier os i  " tovv&rkets
myst ik " .
Alt kan lade sig gsre, lige fra
en kall ingeknude ti l  en "abe-
h ind" . Skato*ministerkaab

Ni ud af ti betalerfor
megetfor bedHn

gflpfiN- UAE^| tutuRKURN64
Jyske BAdlAn, c/o Jysk Diskontering, Vestergade 22, Silkeborg

Jyske BAdlAn tilbyder at omlegge dit bed-

lAn. FA et seriost og uforpligtende tilbud pA

omfinansiering af din bAd. I ni ud af ti til-

felde gor vi det billigere.

Check dit bAdlin. Ring til Jyske BAdlAn pA

tlf . 89 22 40 44 og fA et uforpligende tilbud.

Detkandu tjenepA-ogsA hvis du tenkerpA

at ksbe ny bAd!



U2-95.
Referat fra vennernes generalfor-
samling
PU-HA !. Det var noget af en
gyser  v i  op levede.  Der  var
kun msdt 9 medlemmer, men
det er vi jo s[ vant til, Benny
Borke var inviteret som for-
mand for S.M.K. Karl Bram-
sen var  l ige ledes inv i teret ,
som Vennernes kontaktmand
t i l  S .M.K . ' s  bes ty re l se .

Jeg bad forsaml ingen vel -
kommen, og vi fik en dirigent,
Henning Hvam, som styrede
slagets gang med s ikker
h ind .

Beretn insen for ta l te  om et
godt  i r  for  vennerne,  l ige le-
des indeholdt  den et  resume
af  de v ig t igste msder  ven-
nerne har  haf t  i  94.  B landt
andet  en ekst ra ord inar  ge-

neralforsamling r0 ls-94,
med det ene formil, at f[ ven-
nernes vedtegter t i l ret tet
S.M.K's nye vedtregter,  som
vedtaget pi  deres general-
forsaml ing 412-94. Formi let
med 'den ekstra general for-
samlig var at bevare s[ man-

ge medlemmer af  Vennerne
som mul ig t ,  v ia  en vedtagts-
rendring. Dette lykkedes des-
varre ikke, og det er grun-
den t i l  a t  jeg ikke kan mod-
tage genvalg.
Formandens beretn ing b lev
vedtaget uden kommentarer,
l ige ledes pkt .  2  pf l  dagsor-
denen,  regnskabet .

Punkt 3. Valg af repr€sentan-
ter .  Det  b lev gyseren.  jeg

kunne ikke genvelges,  Toni
Hansen snskede hel ler  ikke
at fortsatte, ingen af de
f remmsdte snsked e at  op-
st i l le .  Se nu var  gode r id
DYRE, hvad gor vi ?.
Vennerne b lev vendt  og dre-
jet, mange gange, det ene for-
s lag af loste det  andet ,  men
det endte hele tiden ved hvem
vil st i  for Vennerne ?. Pi et
t idspunkt  var  v i  derhenne ,
at  v i  var  nsdt  t i l  a t  op lose
ststteforeningen, og lade den
overg i  i  S.M.K regi ,  a l le  var
kede af det - men hvad er lss-
n ingen  ? . .De t te  k la rede  Hen-
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ning med stor snilde, for der
var jo nogle medlemmer,  der
godt vil le gare et stykke ar-
bejde, for at bevare Ven-
nerne. Men de st i l lede nogle
bet ingelser,  b l .a.  v i l le de me-
get nodig gi  t iggergang, nir
der skal  samles ind t i l  ju le-
banko. Efter nogen debat om
hvordan Vennerne kunne
ksre v idere,  endte det hele i
en skrift l ig afstemning, 3
medlemmer st i l lede op. John
Ssrensen - Ellen Larsen - Ulla
Jacobsen. John f ik 7 stem-
mer, Ellen fik 4 stemmer, Ulla
f ik 5 stemmer.  Si  lykkedes
det endel igt .

-Vennerne overlevede-

heldigvis.  John og Ul la for t -
sat ter  som ledere af  S.M.K's
Venner. Jeg onsker dem rig-
t ig god vind fremover,  selv
om Vennerne vil fungere pi
lavt  b lus,  indt i l  de nyvalgte
f i r  set  r igt ig pi  t ingene og
f inder deres egen arbejds-
gang .

John oplyste at han jo sidder
i bladudvalget, som Venner-
nes representant,  hvi lket

Fra medlem til
medlem.
Til salg

Skal du have,,Skivet" pi land - si
har jeg et stort ophalerspil med
bremse.
Pris k. 500,00

Kontakt Kai Laursen
Tlf. nr. 8684 6613

VIMPEL
Der er stadig mulighed for at be-
sti l le en vimpel med "hendes"
navn. Vi l  du have den t i l
sressonstart, kontakt Frede Povl-
sen pi tlf. 8681 6724. Prisen er
stadig kun kr. 125,-.

forsaml ingen syntes han
skul le  b l ive ved med.

Resten af  dagsordenen var
hurt ig oversteet,  da der in-
gen forslag var kommet.  Di-
rigenten kunne herefter af-
s lut te general forsaml ingen,
og takkede for god ro og or-
den. Vennerne var herefter
vart  ved et  mindre t rakte-
ment .

Hjorli.
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