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OBS !! Medlemmer af S.M.K.'s Venner.

Som det fremgflr af referatet fra generalforsamlingen andet steds i bla-

det, blev det besluttet at rndre medlemskabet fra et persohligt med-

lemskab. til et husstands-medlemskab.

Dette betyder, at bide medlem og ngtefal le/samlever, samt-

hjemmeboende born under 18 3r er medlem af "Vennerne".

Kontingentet kr. 100,- for 1996 skulle vaere betalt senest d. L5 marts

t996.
Venlig hilsen
Ulla og john
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F'ormanden har ordet.
Sfr er vi kommet godt ind i det nye ir, vinteren
har veeret lang og streng indtil nu. lsen har vrret
slem ved sivel vore egne broer ved Sejs og
Himmelbjerget, som ved Brosamarbejdes. Ri-
chard og Tommy har taget de yderste brofag
ind pi vore egne broer, si det er kun prlene
der bliver beskadiget. Tak!.
Nu gir vi alle og ser frem til for6ret, si vi kan
komme i gang med at klargore bfldene. Mens
vi venter, viljeg bede de som har effekter til at
ligge i materialegArden, til at saette navn p3. Den
20. april skal vi have ryddet op, og henstir der
nogle effekteruden navn bliverde fjemet. Mod
talstrrkt op denne dag. Vi starter med kaffe og
rundstykker i Klubhuset, for derefter at lave
hold. Der skal ogst hold ud til grundene.

Hjertesuk;
Mit storste onske til medlemmemc er, at vi
sammen fir et aktivt klubliv - SMK cr ikke for
de fi men for os alle sammen. Mgd op til ar-
rangementerne - eller fortrl bestyrelsen hvis
der er nogle tiltag I savner. Har du tid - mod
op og giv en hind med, s8vel ved den daglige
vedligeholdelse af klubhuset, som ude ved
grundene. Om det er en stor hflnd eller lille er
uden betydning - det er tanken og sammen-
holdet der trller.

Med onsket om en god sejlsaeson i 1996.

Knud E. Jensen
Formarul

n / l

L'Et SKCT :
30. marts kl. 14.00, Pigefest i Indelukket - se annoncen andet sted i

bladet, og bemrrk de nye priser for deltagelse.

12. apilkl. 19.00 "En aften med Slaw" i Klubhuset. Pi utallige op-

fordringer gentages successen - lrs andet sted i bladet.

20. apil kl. 8.00, Oprydningsdag i lndelukket. Vrr med til at gore
vores alle sammens klubhus og "havneomride" klar til sommerseso-
nen. vi starter med kaffe i klubhuset!

21. apilkl. 10.00, Standerhejsning i Indetukket.

o

1L. maj kl. 10.00, Motorsejlerkapsejlads, startsted i Akrogen - se
nannere i nreste nr. af SMK-Nyt.

14. maj kl. L9.30, Informationsdag for nye medlemmer. Er du ny i
klubben, og vil du gerne vide lidt om klubbens faciliteter - og hvor-
dan de skrevende og uskrevende regler for livet pfl soerne er, er her en
lejlighed til at komme og hore - og stille sporgsm5l. Har du et par lr
pl bagen i SMK - vil bestyrelsen ogsi gerne have dig med, men det
er for at give gode rid videre!

18. maj kl. 10.00 Markeds-/Falckdag. Vi gentager succeen fra sidste
ir og affrolder stor markedsdag i tndelukket.

il
t
!

i*suzuKl
Hempers produkrer "L:Tilffiillffif"

f45]r|NRIER
<TgOUTBOARDS

Sejsllarinecenter
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Bestyrelsen informerer !
Kontingentopkrrvningen for 1996
er som bekendt udsendt, og langt
de fleste har overholdt betalings-
fristen. I disse dage udsendes der
rykkere til de som har forlagt de-
res girokort. Da vi er giet over til
at behandle betalingerne elektro-
nisk, bedes I anvende det senest
modtagne girokort.
Reduceret kontingent: Under hen-
visning til vedtrgterne, skal vi
gore opmerksom pi at kun fol-
gende grupper har ret til, efter an-
sogning, reduceret kontingent:
1. Passive medlernmer
2. Folkepensionister over 67 ir.
3. Invalidepensionister
Renovering af klubhuset og grun-
dene : For de medlemmersom del-
tog p5 generalforsamlingen, kunne
bestyrelsen fremlrgge, ved I-ars
Elmer, planer omkring renovering
af i forste omgang selve klubhu-
set. Dette skal ses pi baggrund af
mange klageroverklimaet i loka-
lerne. Iars Elmer arbejder i oje-
blikket med flere losningsforslag,
og vi vil her i bladet lobende in-
formere herom. Vi h8ber allerede
i indevarende sreson at kunne
komme i gang med toiletforhold-
ene pfl Himmelbjerggrunden. Der
er pi baggrund af et ekstremt stort

elforbrug pi pladsen i Indelukket,
besluttet at montere en bimiler -

derfor skal vi endnu en gang ind-
skrrpe at der ikke m5 bruges El-
varne blesere i bide pi pladsen.
Generalforsamling: Vel overstiet
og srrdeles godt besOgt, ikke min-
dre end 135 havde fundet vej
denne aften. Vi er vidende om at
endnu flere forsogte at fi en stol,
og ml over for disse beklage at det
ikke var muligt at presse flere ind.
Som en host, kan vi citere forman-
den for Ry Bidlaug; Det er den
mest kedelige generalforsamling i
SMK, jeg har overvaret. Vi vil
ikke her komme n&rnere ind pi
generalforsamlingen, men henvise
til referatet, som er fremlagt i
klubhuset. Blot skal der knyttes
nogle fi kommentarer hertil. Be-
styrelsen havde i 3r, pi forhind
kontaktet nogle medlemmer for at
hore om de var villige til at lade
sig opstille til bestyrelsen. Dette
blev gjort da vi i 8r skulle have ikke
mindre end 3 nye i bestyrelsen, og
i erkendelse af, at det er vigtigt at
disse er nogle personer som kan
samarbejde, og som er villige til
at lrgge den tid og de ressourcer
det nu een gangkr&ver, at krempe
for 600 medlemmers interesser.

HArt ved bolvrrket:
-Du er da en mrrkelig fyr. Her 96r
jeg og kalder dig for tflbe, idiot,
dompap og andre grimme ting,
men du reagerer slet ikke.
- N"j, jeg trrner til at vare dom-
mer i  nrs te i rs  nav igat ions-
sejladser.

De vise ord.

Lidt om priser!
Det er uklogt at betale for meget,
men det er varre at betale for lidt.
Nfrr de betaler for meget, er alt
hvad De mister nogle penge - det
er det hele. Nlr de betaler for lidt,
si mister De sommetider alt. fordi
det, De kober, ikke var i stand til
at opfylde de krav, de var kgbt til.
Almindelig forretningsgang umu-
liggOr at betale lidt, og fi meget -

det kan ganske enkelt ikke lade sig
garc.

John Ruskin.

Alle mand til vrerkstedet !.
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Efterlysning.
Da jeg har varet i kontakt med
Rosen girdscenterets brugerrid,
anglende sejlads med centerets
pensionister, vil jeg meget geme
vide om der er nogle som vil stille
bed til ridighed til et sidan arran-
gement. Datoen ligger ikke fast
endnu, men det bliver engang forst
i  juni.
Jeg h8ber der er nogle der vil slutte
op om ideen.
Der vil blive hrngt en seddel op i
klubhuset, hvorpl skippere kan
melde sig pfl, eller I kan ringe til
mig pi telefon 8682 8353.

Chang Puggaard.

I anledning af pigefesten lordag den 30 marts, er der ikke ta' selv bord
denne dato. Klubhuset er denne dag, som srdvanlig reserveret pigerne.
Vi har dog hort at der, vanen tro, er mandevarmestue i varkstedet.



En aften med slav! MarkedsdagSverige.
Nye sokort til Sverige.
Har man planer om at holde ferie i

dst svenske er det en god ide at

kontrollere sine sokort. Det sven-
ske Sofartsministerium har med-
delt, at det fra forflret 1996 girover
til et nyt gradsystem med beteg-
nelsen WGS-84.
.'Endringen betyder at det tidligere

anvendte gradnet forskydes 200-
350 m. Alle fyr, bojer, havne
waypoints  osv.  f i r  nYe ta l -
betegnelserpi lrengde og bredde-
graderne. Sgkort med det nYe
gradnet er tydeligt market med
WGS-84 i kanten af kortet.
Ved mere pracis navigering er det
vigtigt, at man g0r sig klart, hvil-

ket system, man bruger til sine
positioner. Dine venner i nabo-
blden har mlske gamle sokort og
opgiver positioner efter det gamle

system . Dette kan give nogle ret
s6 kaotiske positioner
Det vi l  vare nogle 5r for al le
farvandsbeskrivelser og
waypoint-lister opdateres med
WGS-84 positioner. Til gengrld
ligger Kullen, hvor den altid har
ligget, si man kan godt sejle vi-

dere efter de gamle kort, bare man
ved, hvad man gor !!.

ITS.

P5 utallige opfordringer afholdes
ekstraordinar klubaften fredag den
12. apil kl. 19.00

S8 er det nu gemmerne kan tom-

mes, nyt og gammelt, til sPas eller

alvor. Kom og fi et hammerslag
pi netop det udstyr din nabo lige

stflr og mangler.

Store-John stir klar til at falbyde
nrste alt hvad I kan fi jer selv til

at saette pt auktionen. Grcnsen g3r

ved svigermodre samt Potkdse un-

der den kriminelle lavalder.

Af hensyn til eftersyn inden auk-
tionen, bedes effekterne vrre i

klubhuset ca. kl. 18.00. I6r vil der

ikke vrere minimums priser!

Ventetiden kan bruges til at nYde
et godt tilbud fra kantinsn. I da-
gens anledning servores Bankekod
med kartoffelmos og surt til kun
kr. 40,00 (Bordbestilling kan ske
p6 tlf. 8682-6L79)

ITS.

MarkedsdaglFalckdag i lndeluk-
ket.

Traditionen tro afprover Falck ild-

slukkere i tndelukket. I lr er ar-

rangementet fastlagt til lordag den

L8. maj. Sidste 3r havde vi kom-
bineret/krydret arrangementet
med lidt markedsstemning, med s3
godt et resultat at vi forsoger dette
igen.

Har du noget som du mener kan

afsattes til bSde folket og bid-
folket, si kontakt allerede nu be-
styrelsen for en standplads.

6
frnGarn
Vrc',]J'NG

P.Y. Danma*I
Maritim Farve & Lak
Norrevanget 34
8600 Silkeborg
Telefon 86 80 06 42

30 82 05 26
Telefax 86 80 35 80
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Fastelavnsfest.
Sondag denlSl? afholdt SMK
sin traditionelle fastelavnsfest for

born i klubhuset.

Der var modt ca. 20 festligt ud*

kladte born, samt mange foral-
dre.

Grundet det voldsomme snevejr,
blev tonden hrngt oP i varkste-
det og der blev katten sl8et ud.

Mange mitte sti ude i den hvirv-
lende sne da der ikke var Plads
indendore, men det blev taget med
godt humor.
Der blev kfrret en splintkonge og

kattekonge, men ingen dronning.
Alle bornene fik derefter en Pose
slik, samt boller og en sodavand.

Fi altid et tilbud fra

KONGSHEDENS VVS
TtF. 86 85 12 15 BtL-TtF.30 86 T2 15

N.

\tu



Siden sidst !
A,rets forste klubaften var i ir, som noget helt nyt, henlagt til Det Ny
Teater. De godt 40 fremmgdte havde en saerdeles vellykket aften hvor
lattermusklerne blev flittig rOrt. En flot revyaften, som vi afsluttede med
snitter og lidt andet godt til halsen.

9. januar havde rigtig mange medlemmer fundet vej til klubhuset, det
var lige fotBorge Madssn kunne hrenge den rode lygte ud. Om det var
filmen fra de glade tressere pi soen eller indfgrslen i kunsten at lave den
rigtige fortojning der var det store trrkplaster - er uvist. Men en forno-
jelig aften havde vi. TAK til Borge og Ase for dette.

13. februar gik turen til de sydlige himmelstrog,vi sfl film fra en spaen-
dende jagtferie i Afrika. Der var vidst nok flere af tilskuerne der skulle
hjem og kigge pi feriebudgettet. En flot og lrererig aften.

Som noget nyt, havde vi valgt at invitere sflvel en oste- som en vin-
mand til arrangementet den 5. marts. Per fra Ostehytten beskrev meget
interessant og levende om ostens historie og mulighedeme for tilhg-
rerne. Om det si var "So-osten" nemlig potkiise var han omme af den.
Der blev uddelt gode r8d og smagsprover med rund hind. Efter osten
gik turen verden rundt med alle sanser sat pi prove - Bent O. Vine
indfOrte os i vinverdenens mysterier, fra Frankrig over Spanien, Italien
til USA og Chile. Vi lrerte om de forskellige klassebetegnelser og
lagringsmetoder, og ikke mindst blev der smagt pfr alle de delikate vine.
Som en af deltagerne konkluderede; hvorfor er det ikke lordag i mor-
gen!. En vellykket aften som tiler en gentagelse.

Silhehory
[OBBAID rI ,UB

Lidt om Batterier!
Opskrift pi hvordan et batteri bedst
Odel rgges-set iJP.

Der er mindst en halv snes mider,
man kan Odelagge b8dbatterier pi.
Her er nogle bud hentet fra en ny
hindbog; El om bord:

For lidt vaske p5 cellerne - eller
for meget, underladning, overlad-
ning, los opsprnding, stram op-
sprnding og si videre.

Der er nrsten ikke til at forst5, at
almindelige sejlere kan have store
batterier om bord uden at komme
galt af sted. Faldgruberne er tal-
rige, og mulighederne for over-
gang, kortslutning, brand og stod

er tilsyneladende uden ende.

Aktuelt lige nu er et afsnit med tit-
len: Risiko for at batteriet fryser i
stykker. I et batteri, der er dyb-
afladet, ersyretrtheden meget lav.
Det kan indebare en risiko for, at
batteriet fryser i stykker allerede
ved fi frostgrader. Derfor er det en
god ide at hente batteriet ind i var-
men ogkontrollere ladningen. Den
skal helst op pe I007o. Hvordan
man gor det, fortrller den lille
hindbog ogs6.
El om bord udgives af El-fagets
uddannelsesn&vn. tlf . 3672 6400.
Prisen for denne lille sag er kr. 125
+ porto.

ITS.

Pisketilbud i klubhuset!
Skertorsdag, den 4. april:
I-ammekglle med friske grontsager og kartoffelbflde kr.45,-
Langfredag, den 5. april:
Herreglrdsbof med &rter, pommes-frites og bernaisesauce kr. 45,-
Lflrdag, den 6. april:
Kalvehojreb med salat, hvide kartofler og pebersauce kr.50,-
Pflskedag, sondag den 7. april:
Kryderet ovenstegt skinke med gront, hvide kartofler og smorsauce

kr.45,-
2. piskedag, mandag den 8. april:
Kantinens beromte "Gl. dags oksesteg" med "Ulla" og hvide kartofler

kr .45,-
Side. ;  9
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Bag i koen !
Si er de forste erfaringer med de
nye regulativer for kommunens
bidpladser ved at stromme til re-
daktionen. De fleste reaktioner -

og de mest forbitrede - kommer
fra medlemmer som onsker at kobe
en storre bid. De kommer i
klemme i de nye regulativerjvf. $t
stk 1-, hvoraf fremg8rat biden mi-
nimum skal vrre 10 cm. smallere
og maksimum 30 cm. i bredden
ifolge pladsen. Dette giver ved
overgang til anden bid, et spille-
rum p6 20 cm. Opfylder bflden
ikke disse krav, kan pladsen ind-
drages, og lejeren kan optages p3
ventelisten bagest i koen.

Som regulativet er udformet i dag,
er det udelukkende ventelisten
som er afgorende for hvomir man
kan tillade sig at handle bid. Med
andre ord, gir I med planer om at
udskifte til storre/mindre bid, si er
det bare med at blive skrevet op
pi listen.

Nuvarende lejere burde kunne
skrives op med fortrinsret til en
storre plads, idet disse jo afgiver
en plads ved overgang til storre
bid. Den typiske forstegangskober
investerer ikke i en stor bid.

At regulativeme ogsi indeholder
nogle positive opstramninger kan
ses af at der er blevet nrsten 20
ledige pladser her i forflret; det
vare sig pladser som lejeren ikke
harkunnet dokumentere sinret til,
pladser som lige st stille er blevet
handlet sammen med bfrden o.s.v.

ITS.

Kantinen tilbyder

Frokost Ttlbudl
Mandag - fredag

Sildm,carysalat
Lun delle m, rodkel
2l2ruSrrld
1 sl "F0R S0ENS F0LK'

IIr. B0r

)

)

I
I

S8 er der rabatter
- ikke dem p3 vejen - nej vi har hort at SMK's medlemmer opn5r en

ikke uvasentlig rabat hos Siim Elektro og Ry Bidbygger samt Sejs
Marine Center.

BROSLAGNING
BOLVARK SAMT
NEDRAMNING AF
FORTOJNINGSPELE
UDFORES

CHR, VARMING PEDERSEN
TLF.: 8684 5181 - 2u225181

Nyt fta vore naboklubber:
Kan der skaffes fiskepassage ved
Tangevarket og Tange sO ?
Skal soen fjemes ? - eller er der
altemative muligheder ?.

En undersogelse af passage-
vilkirene er nyligt afsluttet og det
er trenkeligt at resultateme herfra
vil indgfl i en fremtidig debat om
opstemningerne. Et tema der kan
blive aktuel ikke kun ved Tange-
vrrket, men ogsi ved Silkeborg
Papirfabrik og Ry Molle.

Peter Geertz-Hansen fra Dan-
marks Fiskeriunderspgelser, afde-
ling for ferskvandsfisk der har ar-
bejdet med undersogelsen vil pi en
foredragsaften fortrelle om bag-

grunden for undersogelsen samt
lofte sloret for undersogelsens re-
sultater.

Foredraget finder sted:
Tirsdag den2. april kl. 1"9 pi Ry
Marina.
Alle interesserede for dette tema
er velkommen. Denne invitation
er sendt til Silkeborg Motorbid-
klub og Silkeborg Sejlklub.
Idet vi ser frem til en udbytterig
aften med et stort fremmode og en
stor sporgelyst.

Med venlig hilsen
Leo Nieken
Ry Bddlaug.
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LOVE FOR S.M.K.'s VENNER
1 marts 1996.

$r .
Silkeborg Motorbldsklub's Venner er en
klub der har til formll at give interesse-
rede mulighed for at deltage i det kam-
meratlige samv&r indenfor S.M.K., samt
at bidrage til at fremme S.M.K.'s selska-
belige / sociale alitiviteter.

$2 .
Medlemskab af klubben giver medlem-
merne rettil, atfardes iklubhuset inden-
for normal lbningstid, samt til at deltage
i S.M.K.'s aktiviteter, dog undtaget
besluttende moder. Medlemmerne ml
brre S.M.K.'s emblemer.
lngen motorbldsejer i det midtjyske
soomrede kan optages som medlemmer
af S.M.K.'s Venner.
Medlemskabet er geldende for hele hus-
standen.

$3 .
Til atvarelage klubbens interesser opret-
tes der et udvalg p[ 3 personer. Klubben
vaelger selv p[ sit lrlige mode 2 medlem-
mer, det tredie medlem skal vrre med-
lem af S.M.K.'s bestyrelse, og udpeges
af denne.

$ 4 .
Der afholdes hvert tr mindst 1 besluttende
mode i S.M.K.'s venner. Dette mode skal
vrere alholdt senest 21 dage for S.M.K.'s
ordinaere generalforsamling. For-
slag som onskes behandlet pl &rsmodet,
skal vaere klubledelsen i hande senest 7
dage inden Arsmodet.
MOdet refereres til S.M.K.'s sekretrer,

som indforer referatet i S.M.K.'s proto-
kol senest 14 dage for afholdelsen af
S.M.K.'s ordinere generalforsamling.
Beslutninger pl det lrlige mode afgores
ved almindeligt stemmeflertal.

$s .
Kontingentet fastsrttes af medlemmerne
pf, det besluttende mode.
Kontingentet tilfalder S.M.K. til vedlige-
holdelse af klubhuset.
S.M.K. skal ved regrrskabsAret afslutning
overfor S.M.K.'s Venner , redegore for
hvad kontingentet er blevet brugl til.
Ovrige midler som er fremskaffet ved af-
holdelse af arrangementer i S.M.K. regi,
anvendes til selskabelige / sociale formll

i S.M.K. regi.

$ 6 .
S.M.K.'s Venners love skal veere god-
kendt af S.M.K.'s Bestyrelse for at vare
gaeldende.

$7 .
S.M.K.'s Venner kan oploses, nlr dette
vedtages pl et besluttende mode, og nlr
314 af de fremmodte medlemmer stem-
mer herfor.

Evt. overskud tilfalder S.M.K.'s kasse.
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Fordele ved at vr;re ryger!
I disse for rygere si svare tider har
vi besluttet pi redaktionen, at
hjrelpe disse med argumenter som
frit kan anvendes nir der matte
opsti behov.

Det er tanken 6ret igennem at
kommemednye - gode argumen-
ter for rygning i hvert nummer af
SMK-Nyt, siledes ingen behover
at bruge den samme begrundelse
ret lenge af gangen.

Vi iler straks med de fgrste!

- du skiner om ivelserne ved at

ULTATER SKAL PENSLES UD...
Malcrlorretninqcn l16rm. Rasrnu!rs4 '/t lommof

ovo, all mcd !l ff$yogclbl og kttligt psnsalslrog '

ud! o9 it|d!. Hlr ogsA od lulvalhovli^g og udloiniog
rl liltc oor lil 2a mtl.t

For gor-dgl'sqlv loltat !l da. god. tld al hsnlt hot

Sh.lr tads. og milir pl Drowscnsvci ]16. kan du lcio
grolcs!on.lr grci og kobo Skala kvrlitets maling. 3m

bl.a. bruqeS at mrl .dimrl  Horm- Rasmuss!n a/3.

SKAEA
- Vl gir dlg tl l  malcr, mester...

1iry6. og milit . o.awsensvoi 5E
0600 Siltabqq. Tll.86 80 51 3l

l r l
. t l , . t .

Ir l
HTRM. RASIIUSSTN A/S

NAN DE PROFESSIONELLE

Tv8rgade 26.6600 si lkoborg. Tt 86 82 50 33

bruge dine lunger som filter for
rogens 4000 forskellige stoffer,
inden de slippes ud i luften.

- Du sparer udgifter til sportstOj
og kondisko - for hvad skulle du
bruge det til?

- du slipper for at trnke over hvad

6iwt'



Vennernes generalforsamling.
Referat fra S.M.K's. Venners
ordinrere generalforsamling d.
30.januar 1996.

I mod sadvane indledtes general-
forsamlingen med faellesspisning,
hvilket der ikke var
udelt tilfredshed med, da dette ikke
var blevet meddelt i dassordenen.
Men dette gjorde
ikke Mille's biksemad dirlisere !

Den egentlige generalforsamling
blev indledt af den ene /zformand,
med at byde de fremmodte med*
lemmervelkommen, med en s&r-
lig velkomst til Silkeborg motor-
bidsklubs nye formand Knud Jen-
sen.

Herefter startede generalforsam-
lingen i henhold til den udsendte
dagsorden :
1. Valg af dirigent
2. i,rsberetning
3. Regnskab
4. lndkomne forclag
5. Valg af reprasentanter (formand

+ nestformand
6. Arrangementer og aktiviteter
7. Bevillinger
8. Eventuelt
ad.l.Henning Hvam blev valgt

som dirigent, uden modkandidater.

ad.2. Arsberetningen blev oplrst
af John B.Sorensen, som kunne
konstatere, at Sret 1995 var forlo-
bet uden de helt store forandrin-
ger for Vennerne.
Vennerne havde i 1995 eodt 80
medlemmer.
Dog havde vennerne en bod i for-
bindelse med markedsdagen, hvil-
ket havde vrret en succes. da dette
havde givet den slunkne kasse en
prn indsprojtning.
Sankt Hans festen blev ogs5 i 1995
et yderst velbesogt arrangement,
hvilket ogsfl gav klubkassen en
kraftig indsprojtning.
Formandskabet takkede i beret-
ningen de sponsorer, som velvil-
ligt havde stottet disse arrange-
menter, nemlig: Ulla ogEmil, Ole
Ostemand, GRA-DATA v. Inger
og Henrik Svarret, og Klubbens
slagter.
Ligeledes lod der stor tak fra for-
mandskabet t i l  al le som havde
hjulpet med arrangementerne,
Grethe, Else, Ellen, Egon, og Jens.
Der i mod havde forsoget med at
arrangere en vennesejlads varet en
fiasko, da kun 6 Venner deltog i
dette arrangement. Derfor vil dette
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ikke blive forsogt igen.
Formandskabet havde i eftersom-
meren skrnket 9 udendorslamper
+ 1 sensor til klubhuset,til oPsrt-
ning i g5rdhaven. Da dette 16
udenfor de sadvanlige bevillinger,

onskede, og fik formandskabet
generalforsam lingens godkendelse
af dette.
Vennerne har i 1995 givet tilskud
til de sadvanlige sociale arrange-
menter, og hlber ogsi at kunne
gore dette i 1996.
Beretningen blev enstemmigt
godkendt.

ad.3. Regnskabet blev gennem-
g8et af 7z formanden Ulla Jacob-
sen. Det viste en kassebeholdning
pa kr. 2'738,95, imod kr. 1672,70
for L994.
Regnskabet blev godkendt med
akklamation.

ad.4. Formandskabet havde pi
opfordring fra SMK's. bestyrelsen
fremsendt forslag til justering af
kontingentet, forbl.a. at fi dakket
omkostningerne ved udsendelsen
af  SMK.nyt  t i l  medlemmerne.
Med det form5l at gore dette si
lempeligt som muligt for admi-
nistrationen, fremsendtes fl g. for-
slag til andring af $2 i klubens
love.

Tidligere tekst :

$2.Medlemskab af klubben giver

medlemmerne ret til at faerdes i
klubhuset inden for normal flb-
n ingst id ,  samt t i l  a t  de l tage i
S.M.K.'s aktiviteter, dog undtaget
besluttende moder. Medlemmerne
mi brre S.M.K.'s emblemer.
tngen motorbidsejer i det midtjy-
ske soomride, kan vaere medlem
af S.M.K.'s venner.
Ny tekst:

$2.Medlemskab af klubben giver
medlemmerne ret til at frrdes i
klubhuset inden for normal tb-
n ingst id ,  samt t i l  a t  de l tage i
S.M.K.'s aktiviteter, dog undtaget
besluttende moder. Medlemmerne
mi brre S.M.K.'s emblemer.
Ingen motorbidsejer i det midtjy-
ske soomride, kan vrre medlem
af S.M.K.-s venner.
Medlemskabet er galdende for
hele husstanden.
Samtidigt foreslog formandskabet,
at klubkontingentet blev aendret til
kr. 100,- pr.8r.
Efter en del diskussion, hvor der
fremkom 2 nndringsforslag Pfl
h.h.v. kr. 150,- pr. ir og kr.75,-
pr .enkel tmedlem pr .5r ,  b lev
formandsskabets fors lag p i
kr.100,- pr.6r pr. husstand vedta-
get ved afstemning, med 4 stem-
mer for, 3 stemmer imod, og 1



blank stemme.
ad.S. Valg af reprasentanter.
Ulla Jacobsen ogJohn B.Sorensen
blev valgt uden modkandidater.

ad.6. Arrangementer og aktivi-
teter. Her blev det besluttet at
klubben forsrttermed samme ak-
tiviteter som i 1995. Dog er der
mulighed for at tage yderligere
aktiviteter op, sfrfremt der frem-
kommer forslag om dette.

ad.7. Bevillinger. Her blev det
besluttet at klubben ydertilskud til
de samme arrangementer som i
1995. Dog besluttede generalfor-
samlingen at yde et ekstraordinaert
tilskud til indkgb / ophrngning af
nye gardiner i klubhusets kantine.
Det blev ligeledes besluttet at give
formandskabet bemyndigelse til,
at yde tilskud til aktiviteter som
skonnes at vrre til frelles glade for
bide S.M.K.'S venner, som for
S.M.K.'s medlemmer.

ad.8. Eventuelt. Her blev debat-
ten omkring udskydelsen af gene-
ralforsamling i forbindelse med
spisningen genoptaget, og mun-
dede ud i, at man ved kommende
generalforsamlinger folger den
udsendte dagsorden. Et Onske om,
at ffl kontingent som et saerskilt

punkt pi dagsordenon, vil blive
tilgodeset ved fremtidige general-
forsamlinger.
S.M.K.'s formand takkede klub-
ben for det gode arbejde, og h5-
bede at klubben ogs5 i fremti-
den ville vrre et godt aktiv for
S.M.K., samt at klubbens med-
lemmer ville g8 endnu mere ind
i arbejdet med at gore klubhuset
til et godt samlingssted, til frelles
glade for alle.

Siledes besluttet pi generalfor-
samlingen d. 30 januar 1996.

Ulla Jacobsen John B.Sorensen

Henning Hvam
Dirigent

ffis#.ij:'m
Mandag 8.00 - 19.00""**,
Tt drg sondag 3.99 - 21.00

n P Q I Y,x5g1.' abneri<r'-r2'oo
L;rLrL, J mmdasdoe kr' ra'oo

HUSK ogs8 kantinens pisketilbud,
laes herom andet sted i bladet.
Tilbudene serveres i tidsrummet
12.00 - 14.00 og 17.00 - 19.00!
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Kanalferie pe tilbud.
Takket vaere et omfattende system af kanaler, elve og soer er det mu-
ligt at sejle pi kryds og tvars inde midt i Sverige. Oprindelig blev de

mange kanaler med deres sluser bygget til last- og persontrafik, men

den foreglr nu p3 landeveje eller jernbane. Derfor konkurrcrer de for-
skellige kanalselskaber hlrdt om fritidssejlernc.

Det firma, der ejer og driver Dalslalrds Kanal, dcr fltrcr fra den storc

inds6 Vdnern og250 km mod nordvest i retning mod Norgc, kontnlcr
i 5r med et tilbud, der ikke er helt dSrligt.

Man sejler i egen bfld fra Goteborg op igennem Gdta Elv, ind i Viinern
og videre i Dalslands Kanal der har 31 sluser. Nir man kommer til
enden af kanalsystemet, lgftes biden pl en lastbil og kores til
sknrgf,rdshavnen Halden, hvorfra der er fri sejlads i den svenske vest-
kyst-skrrgird.

Hele rundturen inkl. slusning, havnepenge, transport af blden over
land, sokort samt hindbog over Dalslands Kanal tilbydes til 2395 sv.
kr., hvis man bestiller inden 1. april. ellers er prisen 3940 sv. kr.

Begrrcnsningen er, at b6den ikke m5 veje over seks tons, maksimal
mastehojde LZm og dybdegang 1,80 m. /TS.

lSllm !6d o tutotor
Ncrrsrvoj P 6 Pl - O6OO Sllhebog

n f . a 6 8 l  l l  9 9 - 4 0 1 9 t I  9 9

CRESStrHT 59O CROWN
Uden motor IOS.OOO.OO
Ivled brugt motor I09.OOO,OO

Ca. 4O brugte pihaengsmotorcr.
Hyc motorcr ttl FORHUITIOE prlscr
Fra I tlK ul 9O llX



I,ofllag d,3o. marts kl. I4.oo

inviterer SMK til pigefest.

llver gN rnedbrhger:
en gave vetdl ca. tsltrt
ramt sit egst hfennelevede
bordhor* og eerviet.
Det Eolteete ret Preilieree !

Hs ior arfa[gerlentet 50 |rr.

tltmtdttt ba lntr { E-ll 6.d d' rG Effi'

t{ra.* &tt aprdrl' rl dlDftl tfil d I

ls

{

le

{

#
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Kantinen tilbyder
Frokost Ttlbudl

ril. 12.00 - I
firsdag r

'Tggekage
n,212ru$rod

1 ol 'FOR SOENS F0LK

Kn 40

Fra medlem til medlem!

Biltigh NYT & BRUGT
Udstyr, anternner, kabler m.v.
Kort sagt; mangler du noget til
VHF eller Walki Talki - sl kon-
takt "sMK04"
Icif  Uirk, I lavnroscvcj 19, Sejs,
'11f. l l (rt l4 6l(r2 cl lcr 30f16 6662.
Ny forhancllcr af P.Y.'s serie t i l  bi-
dcns plcjc.
KOb t i l  sa rdc l cs  fo rdc lag t i ge
SMK-priser hos
Alfrcd Kruse, Vesterbakken 29,
tt6(X) Silkborg. tlf. 8682 8260.
Nyt & Brugt
4 stk. brugtc klydser 200 kr.
2 stk. Iialck opkalcl til Walki Talki
(brugcs kun p& havet) 125 kr. pr.
stk.
1 stk. brugt lyskaede (mangler 7-tl
dioder) 100 kr.
10 meter ny lyskade med rode
kadelys 750 kr.
Henvendelse 8684 6162 eller 3086
6662Irif Birck. "Smk04" - Gugge
Oliefyr til biden!
1 stk. Eberspdcher D1L, 12V kr.
1 .800,-
1 stk. Ebersphcher X.2,24Y kr.
7 .750,-
4 agterhynder i nappa t1lLM27

B.Nilsson (Bananen) tlf . 8682 5 663


