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Nyt fra SMK's. venner.
I forsattelse af referatet fra,, ven-
nernes" generalforsamling, vil vi
gerne herrned fortalle lidt om de
fremtidige arrangementer som for-
mandskabet er i fuld gang med at
planlegge.
Som det fremgik af referatet fra
generalforsanrlingerl si var det kun
med nsd og neppe at det lykkedes
at fr,,Vennerne" til at forsatte som
en selvstendig forening under
SMK.
For at det skulle lykkes, mitte der
vedtages endel kompromisser, som
bl.a. gik ud pi at undertegnede var
villige til at tegne foreningens le-
delse sifremt vi ogsi selv kunne
beslutte hvilke SMK. arrangemen-
ter vi skulle arrangere.
Dog blev det besluttet, at vi som
sadvanligt ville arrangere Sankt
Hans festen pi Sejsgrunden, samt
at vi i det omfang som skonomien
tillader det, vil ststte SMK's fest-
lige og sociale arrangementer.
Yderligere har vi planer om at del-
tage i det planlagte marked i Inde-
lukket i maj 1995, ligesom vi for-
venter at kunne aftrolde en sejlads

vennerne i august 1995.
Ud fra dette kan det udledes,at
,,Vennerne" ikke umiddelbart har
planer om, at skulle v&re affan-
gsrer af det arlige julebanko, hvil-
ket der har veret en del mishags-
ytringer omkring. Arsagentil at vi
ikke pitanker dette, skyldes forst
og fremmest at undertegnede ikke
hverken har tid eller lyst til, at
skulle 96,,,tiggergang" hos byens
handlende, for at skaffe de nsd-
vendige gevinster. Lad det vare
sagt en gang for alle !! Vi er ikke
uvillige til at vare behjelpelige
med arrangementet, men andre
mi overtage indsamlingen af de
nodvendige premier.
Alle forslag og ideer med hensyn
til ovenstiende, samt eventuelle
nye ideer til Venne-arrangemen-
ter vil blive modtaget med kys-
hend.
Da foriret i skrivende stund til-
syneladende er lige om hjornet, vil
vi benytte lejligheden til at snske
de aktive af SMK's.medlemmer
en rigtig god sason pi soerne.

Med venlig hilsen
Ulla og John.
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Formanden har ordet.
Ja nu er det blevet den tid, hvor alt er begyndt
at spirer.
Og vi langes vel ogsi efter at komme en tur
op i soerne igen.
Men nir vi nu fiir bidene sat i, si husk at dine
klodser skal lagges p8 plads i materielgirden
efter brug, og dine bukke lagges udenfor, oppe
i skoven. For de vil blive kort op pi kommu-
nens plads, dette skyldes pladsmangel i
materielgirden.
Og si skal vi minde om at det snart er stander-
hejsningstid nemlig den23-4-95 kl 10.00. Se
msd talsterkt op.
Og si kommer vi til den 20. maj, det er den
dag Falck kommer, og mange andre aktivite-
ter. Du mi gerne tage din nabo eller venner
med, med deres slukkere. Men alt dette vil du
hsre mere om ved standerhejsningen.

Det sker.
Den t. april - Arets pigefest i klubhuset, se annonce andet sted i bla-
det!.

Den 23. april kl. 10.00, Standerhejsning i Klubhuset.

Den 6. maj kl. 10.00, Motorsejlerkapsejlads. Msdested er Akrogen.

Den 15. maj kl. 19.30. Informationsaften for nye medlemmer. Kom og
hsr hvad SMK er, og hvad SMK kan gore for dig. Arrangementet af-
holdes i klubhuset.

Den 20. maj fra kt. 10.00. Markedsdag i Indelukket, hvor bl.a. Falck
kommer og afprover ildslukkere. Derudover forskellige boder med alt
godt for "Ssens folk".

Kantinen. Spis pflskemenuen

Abningstider.:
Mandag.: 12.00 - 18.00

(kun handmadder).
Tirsdag - sondag.: 8.00 - 20.00

(kokkenet lulker lt. 19.00)

AUningstider efter 1. maj.:
Mandag.: 12.00 - 18.00

(kun handmadder).
Tirsdag - sondag.: 8.00 - 2I.00

(kokkenet luk*er kl. 20.00)

Efter 1. juni har vi igen dagens ret
pf; menukortet!.

i klubhuset!
Skrertorsdag

Lammekslle
Langfredag

Krondyrsteg
Lardag,

Helstegt kalve hojreb
1. paskedag

Svinekam
2. paskedag

Bsf Bernaise
2. pAskedag Abner kantincn fsrst kl. 10.00

Pris 50,- kr. incl. dessert.
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KfydS Og tVrefS - vinderen fra sidste nummer
Vinder af kryds og tvars'en i sidste nummer blev.:

Inga Meldgaard, medlem nr. 2l4o2ll.
Omend vi med denne kryds og tvars opnf,ende det stsrste antal for-
skellige losninger vi pi noget tidspunkt har opnflet, hele 3 indsendte
losninger blev det til, lagger vi fra dette nummer kryds og tvars si-
derne lidt i molposen, med et tillykke til Inga.

ssrrzuKr
Hempets produkrer v,",-1s:lj;'#,""nf"

T4SMERIEF
<->gOUTBOARDS

Sejsillarinecenter
^ ^ ^ l ^ ^ - L - L 1 . - r . 1 .

Julsovej 33, Se1s, 8600 Sitkeborg, i l f. 86 g4 64 14

Knob og Knuder. - gsr man i nrlderne, sagde
nabokonen, vil det svie til 6n
i den sidste ende.Klubaftenen den 7. marts stod i

knudernes tegn, Borge Madsen,
Eliza, indfsrte denne aften 17
SMK6r i towrrkets mysterier.
En serdeles larerig og spendende
aften - synd ikke flere havde fun-
det vej.

En stor tak skal lyde til Borge for
dette arrangement.

Klubben

@te'sA\ITO

Baunehojvej 7
8600 Silkeborg
Tlf.:8681 1404

KAB. SALG.

Silshsrbdt$n
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Fluen pi vreggen ved SMK's
generalforsamling.
Da vi grundet formandens ferie og
tidnsd ikke kan bringe det offi-
cielle referat fra generalforsamlin-
gen, har vi spurgt hvad fluen pi
veggen oplevede ogher er si dens
oplevelser.

Fredag den 3. marts gik det lss,75
medlemmer var msdt op. En me-
get stor del af de fremmsdte havde
valgt at starte med den lakre
,yalgmenu".

Efter formandens velkomst, kom
dagens fgrste overraskelse, nyt
forslag til dirigent fra bestyrelsen.
Svend Poulsen, Sejs Marinecenter.
Han blev valgt, og forsogte virke-
ligt og iherdigt at styre ,,soens
folk". At de udviklede sig til,,Ve-
sterhavets skippere", kom nok som
en overraskelse. Formandens be-
retning omhandlede blandt andet
problemer omkring en glemt ind-
betaling af kollektiv forsikrings
premie - som er blevet handlet pi
plads. Frihavnsordningen, som vi
blev slettet af, skyldes en klage fra
Horsens som ikke mente vi kunne
tilbyde nogle passende faciliteter.

Sejsgrunden fik ny ,,mand", Ri-
chard snskede at trrekke sig, ny
mand blev Jens Hansen. Himmel-
bjerggrunden har flet El ,,udlagt".
Masser af positive tiltag fra ,,Na-
turen" - flere toiletter og affalds-
stativer pi de meget turistbesogte
omrider.
Klubben's bestyrelse havde varet
ude at byde pi en grund, belig-
gende ved Svejbek Lund, men
blev overbudt med en ikke ringe
sum.
Der er i det forlsbne 6r indgiet en
aftale med Arbejdernes Landsbank
(AL) omkring kontingentstyring.
AL har tilbudt klubben bl.a. gratis
balloner, blyanter og blokke til
Skov & naturdag. En miljopris,
som uddeles 6en gang irligt. Til
motorkapsejlads gives 2 ks. sl, I
fl. Gammel Dansk samt 3 pokaler.
Desuden vil AL, tilbyde medlem-
merne bidlin, ligesom man ved
klubarrangementer, vil fortalle om
AL og deres linetilbud.
Klubben havde opfordret Silke-
borg Kommune at opsti l le en
msnttelefon i Indelukket, af hen-
syn til sikkerheden, hvilket for-

manden havde afuist, med den be-
grundelse at det var en korttelefon
der var tilbudt.
Nu var fluen efterhanden si trat
si den tog en slapper, men det for-
lyder at beretningen blev god-
kendt, og udvalgenes beretninger
ogsi.
Si blev det kassererens tur til
fremlagning - og si vignede de
alle, incl. fluen. Sjalden har der
veret stillet si mange sporgsmil
til regnskabet, alt blev vendt fra
kantineregnskab til mitterensning,
fra periodisering til geld til DMU,
advokatudgifter, skyldig forsik-
ringspramie o.s.v. Men godkendt
blev det.
De 2 indkomne forslag;kob aftelt
samt nedsattelse af et kantine-
udvalg blev hurtigt afklaret - og
nedstemt. Fluens kommentar,, jeg
si gerne lidt mindre rengaring,
mere mad og langere ibningstid
-af hensyn til mit eksistensniveaul
Vdg; Benny Borke genvalgtes til
formand uden modkandidater. To
medlemmer af bestyrelsen sn-
skede ikke genvalg; Birthe Olsen
og Hans Juul Nielsen, Foresliet
blev Knud Jensen (genvalg) Arne
Sommer, Carl Molgird og Inger
Svarrer.
Si nedlagde bestyrelsen protest -

Kunne en ikke tilstedevrerende
opstilles jvf. vedtagterne. Kon-
klusionen blev - Ja. Vedtegter-
nes paragraf 7 stk. 4: Valgbar til
bestyrelsen er aktive medlemmer,
der er registreret med ejerskab til
en bid.
Resultat af valget; 75 afgivende
stemmer heraf 7 ugyldige, 2
blanke
Carl Molgird:41, Knud Jensen:
44, Arne Sommer: 54, Inger
Svarrer: 62. Resultatet blev altsi
genvalg til Knud Jensen, nyvalg
til Arne Sommer og Inger Svarrer.
Der blev eft er stemmeoptellingen
afgivet protest, idet de afgivne
stemmer ikke var overens med det
optalte. Protestenblev trukket til-
bage, idet stemmesedlerne var
,,blevet v&k" , da der skulle telles
om.
Miske skyldes det at tidspunktet
var fremskredent, og snitterne
ventede, forpludseliggik det som
i olie - genvalg - genvalg. -
zzzz- zzzzz- zzzzz- zzzzz- zzzzz.
I skrivende stund er den nye be-
styrelse ikke konstitueret, si
hvem der sidder pi de forskellige
poster mivare en overraskelse til
neste nr. af SMK-N\rt.

ITs

I
I

I
J
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Frem i lyset
I sidste nummer af SMK-Nyt, un-
der overskriften Synspunkt, bragte
vi nogle ernner op som tidligere
har vcret tys-tys. Jeg skal lige
hilse og sige at disse bragte nogle
medlemmer op af stolen.
Iser emnet omkring bidpladser
har bragt sindene i kog. Vi tog ty-
ren ved hornene og henvendte os
til Silkeborg Kommunes Kultur og
Fritidsforvaltning og her er s[ ud-
drag af de relevante dele af
regulativerne:

stk. 5
Silkeborg Kommune kan kun an-
erkende een lejer afbidpladsen.
Den lejede bidplads galder for
den bid, der stir opfort pi kon-
trakten.
Bidpladsen kan i pikommende
tilfalde kun overtages af egte-
falle.
Ved udskiftning afbid underrettes
kommuneq og ny kontrah udfyl-
des.
Udskiftning til stsrre bid, end den
lejede bidplads tillader, mi fsrst
finde sted, efter at der skriftligt er
sogt og tilbudt en stsrre plads.

stk. 6
Bidpladsen mi ikke af lejeren
fremlejes eller udlines, ligesom
bytning ikke kan finde sted.
Slfremt bidpladsen gennem en
s&son ikke benyttes, vil den blive
inddraget.

Vi har talt med den ansvarlige pi
forvaltningen, og herfra bekraftes
at: er du lejer af bidpladsen og
biden stir opfort pi lejeaftalen,
kan de nuvarende regulativer ikke
forhindre nogen i at srelge 99,9Yo
afbiden og stadig have den samme
bfldplads. Blot skal den som leje-
aftalen er indgiet med, betale
pladslejen. Retfardigt eller ej - det
er fuldt ud legalt. Forhibentlig
bliver luften nu lidt mere ren i In-
delukket - knapt si meget
mudderkastning.

Samtidig oplyste man fra forvalt-
ningen, at havdeman mistanke om
at en lejer havde solgt sin bid, og
retteligt ikke havde adgang til
denne, sfl gik man meget langt i
forsoget pi at bevise dette. Slvel
via forsikringspolicer som kontrol
hos skattev&snet.

ITS
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En aften med rrslawtt i.

Onsdag d. l5 februar blev der igen afholdt en aukfon i klubhuset, hvor
medlemmerne kunne forsoge at fi afsat alt muligt grej, som de af den
ene eller anden grund ikke selv kunne finde anvendelse for.

Auktionen var som sedvanligt godt besogt, og mange af effekrerne fandt
nye ejermand, ligesom de fremmsdte tilsyneladende havde en meget
hyggelig aften.
Den livligste handel foregik dog udenom auktionarius, som igen i ir
var undertegnede.

hilsen John.

25 tff pi kassen. Hsrti Klubhuset.
Pi den nys overstiede generalfor-
samling, blev Leif og Bodil
Thogersen hyldet for deres enonne
indsats for SMK. Det var ikke
mindre end 25 ir siden Leif blev
valgt som foreningens kasserer.
Som tak for deres arbejde fik de
overrakt en meget smuk fregat-
lampe samt en buket blomster.

IngerTofiSvaner.

- Jeg elsker "gule &rter",jeg kan
bare ikke lide sovsen.

- Efter at Ulla erblevet t/zformand

for vennerne, forlyder det at hun
er giet over til "Prince Light".

HEMPELFi altid et tilbud fra

\tu
KONGSHEDENS WS
TLF. 86 85 12 15 B|L.TLF.30 86 72 ls



Opskrift pfl "en herlig ret"
Gi foriret i msde med en sprud-
lende fiskesuppe.

ca. 500 gr. fiske-fiIet (torsk, sej
eller lignende)
I liter fiskebullion (errt. terning)
2-3 porrer, snittes (evt. log)
150 gr. muslinger
50 gr. mayonnaise
4 skiver franskbrsd, skares i ter-
ninger
2 spsk. olivenolie
l-2 fed hvidlog
I bundt persille
salt & peber.

Kom fisk og porer i den kogende
bulliorq og lad det smikoge indtil
det er msrt. Muslingerne vendes i,
og det smages til med salt og pe-
ber. Lad retten smflsimre mens
olien varmes pfr en pande, fransk-
brodsterningerne ristes forsigtigt i
olien til de er gyldne og sprode.
Hvidlogene presses over
brodterningerne, og den hakkede
persille drysses over.
Mayonnaisen kommes i serve-
ringsskilen, og fiskesuppen piskes
i, lidt af gangen til det fiir en jevn
og glat konsistens. Fisk og grant-
sager kommes i, og til slut drysses
brodterningene over.

Velbekomme EmiL

Ni ud af ti betalerfor
megetfor badHn
fyske BAdlAn tilbyder at omlegge dit bad-
lAn. FA et seriost og uforpligtende tilbud pA

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

Check dit bAdlAn. Ring til Jyske BidlAn pA
tlf . 89 2i2 40 44 og fA et uforpligtende tilbud .
Det kandu tjene pA - ogsA hvis du tanker pA
at ksbe ny bAd!felde gor vi det billigere.

34rzt 4^l - Uoett 9afoRkURN64,
Jyske BAdl6n, c/o Jysk Diskontering, Vestergade 22, Silkeborg
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Gr&nsehandel
der flasker sig.
Grcnsehandel koster den danske
stat op imodl/2 million arligt. Det
er ikke flasker det danske bedfolk
henter over grensen. Det er min-
dre brugte b6'de, minimum 3 mi-
neder garnle med en sejltid pi 100
timer. Dette er nemlig betingelsen
for at en bid kan hentes i det ty'
ske, hvor momsen er pi 15% imod
den danske 25%.
Den danske ksberbestiller sin bid,
som af salgeren sejles til en tysk
filial - benyttes som demonstra-
tionsbid i 3 maneder, og henter
den hjem igen. Ofte med en be-
sparelse pi op til 50.000 kr, af-
hanglg af bidens pris. Sosportens
Brancheforenings formand John
Christensen, har flere gange gjort
vore politikere opmerksom pe
dette "gode", men hidtil forgeves.
Den store vinder er den tyske
statskasse, som pi denne konto
indkasserer arlig 350 millioner.

ITS.

Den, der vil prygle sin hund,
finder altid en krep!

Afrikonsk ordsprog.

Fra medlem til
medlem.

Til salg.

HOBBY Prestise 475, Frg. 1982,
Rundsiddegruppe, Blasevarme -
220V/12V, Gas ksleskab, Fejlfrit
fortelt, meget velholdt - n&sten
som nyt, Alu gasflaske, Toiletrum.
Egenvagt 875 kg.
Pris 36.000,- kr.
Henvendelse Allan Nygaard, tlf.
8680 4444.

Fastelavnsfest.
Sondag den 13. februar blev der
afholdt fastelavnsfest for bsrn i
Indelukket. Der var to tonder, en
for de smi, og en for de store, si
der blev rigtigt giet til den.

Efter at kattedronning og katte-
konge var fundet og indholdet fra
tsnderne fordelt, legede vi i klub-
huset si det ,,sang", og der blev
uddelt slik i lange baner.

De 30 unger morede sig storartet
og havde en god dag.

En stor tak til Inga for hendes
hjalp.

Med venlig hilsen
AIIan


