
Postbesorget blad
57016, (Sz4sAnC). 1;i.b:i.:

Markeds-og Falckdagen
L8. maj kl. 10 i Indelukket.
Rigtige Venner svigter aldrig - derfor har vi igen i frr fornOjelsen at
kunne tilbyde lidt godt til s6vel maven og ganen.

Besog vor Albani-traktorvogn. Der serveres @l og vand, grillpOlser og
selvfolgelig Ulla's beromte deller. Traditionen tro - alt til sardeles
moderate priser.

Stdt SMK's Venner - vi stotter SMK.

Vennerne har igennem nogle af vore medlemmer, som til daglig besejler
farvandet omkring Skanderborg, modtaget en invitation til en sejlads
og hyggeaften i vort nabofarvand.

Anangementet er fastsat til mandag den L. juli 96, tilmelding i kantinen
senest den 1. juni 96.
Alle kan deltage i turen - sfr tov ikke med tilmeldingen.

Med venlig hilsen
Venneme

John

Silkchors
oTonBA|'t) t r IJUB

Foto.: Afred Kruse.

12 Vi byder velkommen til
fglgende nye medlemmer:

14 Motorsejler Kapsejlads
14 Pigefest
17 Svar til Benny B. Borke.
1"7 Kantinen tilbyder
18 Fordele ved at vere ryger!
19Fra medlem til medlem!
20 Markeds-og Falckdagen
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Nri:2 4. ergang. Oplag .:775
Udglvot I smrfo med SMKS bestyrslse.
Rsdlgsrlng. (anwh.) .:
Ingor & Honrlk Toft Svan€r
Rynefioltsval 1 8, S\€Jbak
8600 Sllkeborg
nt.: 66E4 5012 - 3086 3453

Bladudvalg.:
Rlchard Jonsen 8684 6725
John Ssrenson 8682 5425

FonnaM.:
Knud E. Jsnssn 8684 7484

l(asseror .:
Amesomn€r 86820882

NsticnYla|1d & sekrets.:
Ingor Toft Svansr E684 5012

g\11196 rn€dlommor
Allan Nygaard 8680,+444
PoorJonsen 86802169
PBben Honrlkssn 8680 4723
Carl Molgoard 86825360

Udvalg.:
Klubhusol.:
AllanNygaard 8680,1444
PoorJonson 868021@

|Gndnoudvalg.:
Pr€ben Hgndkson 'd€Il,04723
Carl Molgaard EGEZ 5360

&ouch/alg.:
Allanlw6ard 86EO4444
PeerJenson 86Eo21o0

Hlrnnelblotlgrundon ,:
PesrJens.n 868{121@
L€lf G. Thsgersen 8682 3658

Sels grurdon .:
Allan Nygaard EOE0,|444

xlubaflnor .:
Prob€n Hsnrlksen 86804723
CarlMsbiaard 86825360

Bngerldet.:
Allan Nygaard E6EO,l4.l4
carlMslgaard 868253@

SMK venner .:
lngor Ton Svaner E6845012

Vlgwe tolofonnr.:
Kantlnon E6826170
Opsyn lrd€tukkot 8660 1889
Vslruddgten 153
LyngbyRadlo 133
sflkebo]g Poll{ 86823900

SMK - ^Iyt
tldkommgr Osadllns
Nr. 3-96, UltlnE rnal 96.05.15
Nr.4-96,Augusi 96.08.01
Nr.5-96, Oktobor 96.09.15
Nr.6-96, Deconbsr 96.1 1.01

Formanden har ordet.
I skrivende stund har de fleste nok fiet bAden
i vandet. Det har vrret en kold omgang at ffi
vore bflde klargjort, og nu hlber vi blot p5 at
broerne er ved at vrre renoveret, men at det
har vrcret en drOj bmgang for broholdet, er vi
ikke i tvivl om.
Der har varet aftroldt det forste mode med de
nye udvalg og suppleanterne, vi havde et me-
get positivt m0de hvor mange ting blev luftet,
s6 vi glrder os til et godt samarbejde.

Bygge og renoveringsudvalget, ved Iars El-
mer, har gang i flere projekter p5 stvel
Himmelbjerggrunden som i Indelukket. I Oje-
blikket afuenter vi svar fra myndighederne,
men h6ber positivt p6 at fi klaret toiletforhold-
ene pi Himmelbjerggrunden her i forsomme-
ren. Der er allerede flere medlemmer som har
tilbudt deres assistance, hvilket vi er meget
taknemlige for. Pengene strakker lidt lrngere
til glrde og gavn for os alle.
Vi har ogsfl ladet os fortrlle at fest- og
aktivitetsudvalget, ved Chang Puggard, har
noget i rrmet. herom senere.

Information for nye medlemmer den L4. maj,
mod op og hils p8 hele bestyrelsen, samt f5
nogle nyttige informationer omkring hvad der
rorer sig i vor klub, og hvilke gode forsikrings-
tilbud vi har til vore medlemmer.

Si vil jeg opfordre jer til at melde jer til som
skipperbflde, til turen for Rosengirdscenterets

. / lLret sKer :
11. maj kl. 10.00, Motorsejlerkapsejlads, startsted i Akrogen - se an-
nonceringen andet sted i bladet, og tilmeld dig pt opslaget i klubhuset.

11. maj, en chance for en tur p6.A,rhusbugten. Vi har f6et en invitation
fra Aarhus Motorbidklub til at sejle med en tur up p5 Arhusbugten,
husk madpakken og "brrendstof" - se opslaget i klubhuset - DET HA-
STER MED TILMELDINGEN.

14. maj kl. 19.30, lnformationsdag for nye medlemmer. Er du ny i klub-
ben, og vil du gerne vide lidt om klubbens faciliteter - og hvordan de
skrevende og uskrevende regler for livet pi soerne er, er her en lejlig-
hed til at komme og hore - og stille sporgsmel.

18. maj kl. L0.00 Markeds-/Falckdag. Vi gentager succeen fra sidste Er
og aftrolder stor markedsdag i Indelukket.

l5.juni kl. 11.45 Valdemarsdag * Dannebrosfest, bemrrk det rcndrede
tidspunkt i forhold til 8rsprogrammet. Fanemarchen udgflr fra Silke-
borg Kirke i frr.

20. - 23. juni i,rets River Boat sejlads.

23. juni Sankt Hans fest p6 Sejsgrunden kl. 20.00.

Diesel-husets genopstflen.
Diesel-huset i Indelukket er atter &ben for salg, med betjening p8 fOl-
gende dage:

Mandag fra kl. 16.30 - 18.00
Fredag fra kl. 16.00 - 18.00

-Udenfor denne bemandingstid, kan ngglen afttentes i Klubhuset, og
afregning foretages samme sted.

Med venlig hilsen
Preben Henriksen, tlf. 8680 4723 for aftale.
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Bestyrelsen informerer !
Hvem erdet somsejlermed SMK-
stander - uden medlemskab !

Den eneste m6de at bevise pt, at
med betaler sin andel af vore go-
der; der vrere sig vedligeholdelse
af broerne, ansvarsforsikring,
klubhus og grundene, er ved at
ptklrbe sin betalingsmrcrkat (gron
med p8trykt "96") p6 b6den - og
opfordre bide som nyder godt af
vore goder - uden gyldig med-
lemskab - til at tegne et medlem-
skab af klubben.

Ny kantine-bestyrer.
Det er med beklagelse at vi har
modtaget opsigelsen fra vor kan-
tinebestyrer, som stopper med ud-
gangen af august 96. Vi ved, at
mange med os, vil komme til at
savne Ulla og Mille. Men de har
nu fundet at tiden er inde til at
prove krcfter med noget andet -

og ikke mindst ft noget mere fri-
tid, hvilket vi har fuld forsttelse
for.
Stillingen vil blive opsliet primo
maj - kender I nogen som kan
vrre de rigtige bestyrere, er de
velkommen til at rette henvendelse
til bestvrelsen.

Ud og se det store vand ?
Vi har fra Aarhus Motorbaadklub,
en invitation til sejlads pt .A,rhus
Bugten lOrdag den LL. maj. Pro-
grammet er som folger:
kl. 9 : afgang fra Silkeborg
Motorbidklub (hvis fornodent
deltagerantal opnis, lejervi en bus)
kl. 1,0: ankomst ti l  Aarhus
Motorbaadklubs klubhus, forde-
ling i b8de og sejlads i bugten, hvor
vi nyder vor medbragte madkurv.
Vi retumerersidst pfl eftermidda-
gen til Arhus havn, hvor vi slutter
af med en kop kaffe eller Ol i klub-
huset.
Tilmelding til arrangementet kan
ske pt liste i klubhuset senest den
8. maj eller til bestyrelsen.

Oplysningsskema t i l  SMK's
medlemskartotek
At modtagelsen af dette skema
kunne skabe en sldan rpre, kom
totalt bag p6 bestyrelsen * der er
ingen skumle bagtanker - vi er
valgt af medlemmerne til at vare-
tage medlemmernes interesser.
Det var ikke just venlige ord og
tilrib, som undertegnede synder
blev modt med i Indelukket i p8-
sken - men som den nodvendig
ting i at skrive sig bag oret nirman

deltager aktivt i foreningsarbejde
er; det er at megen kritik opstir
enten grundet uvidenhed el ler
manglende information. Som
skrevet p5 oplysningsskemaet,
ligger der de bedste intentioner
bag. Bl.a. kan nrvnes Onsket om
at kunne udskrive en ajourfort
kommunikationsliste, efter at den
gamle radioliste blev uddateret. Vi
har i dag mulighed for at lave en
liste som viser ex. b6dnr.- og navn,
Walkienr., VHF og mobilnr. Vi har
et godt bi l lede af. hvordan
medlemsskaren er sammensat, s6-
vel geografisk som aldersmrcssigt.
Af milj omressi gelforhandlings-
mnssige 8rsager er det srrdeles
relevant at kunne skitsere det ty-
piske medlem af SMK. Et andet
klart billede der er opstEet, er de
utroligt mange benzindrevne blde
vi har, er der behov for en benzin-
stander ?. Hvor mange medlem-
mer ligge ude i sosystemet og der-
for skaber behov for flere gaste-
pladser i byerne ?. Hvor mange af
kommunens pladser i Indelukket,
er lejet ud til SMK-medlemmer ?.
o.s.v.
Uagtet ovennrevnte har ikke min-
dre end godt 30Vo af medlemmerne
returneret skemaerne, hvilket vi er
utrolig glade for, og hiberat denne
lille forklaring mi medvirke til at
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endnu flere finder dette frem. Er
det blevet forlagt, kan der hentes
et nyt i klubhuset.

Inger Toft Svarrer
Sekreter/nestformand

TLF. 86 85 12 ls 8rL.TrF. 30 86 72 15
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Mandag 8.00 - 19.00*'-,*,
Timdag-sondag 8.00 - 21.00
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Fi altid et tilbud fra

KONGS NS VVS



Formandens ord, fortsat fra side 2

rcldre, ligeledes til sejladsen Pi
Aarhus Bugten, inviteret af Aar-
hus Motorbaadklub - det er lidt
uheldigt, at det er samme dag som
vi selv har motorsejler kapsejlads,
men det er jo ikke alle der har Pind
p8 og mulighed for at deltage i
denne, st tag i stedet med ud og
oplev en dag udensoes.

Anglende markedsdagen' vil jeg
gerne opfordrejer til at mode oP
den 18. maj og fl afprovetjeres
ildslukkere hos Falclt' og ver
sikker nlr I sejler ud. Sidste lr
mltte ca.257o kasseres grundet
dArlig stand - ikke nogen rar
fornemmelse hvis uheldet er
ude!.

Med onsket om en god sommer og
venlig sejler hilsen

Knud E. Jensen
fonnand.

LANDBRUG.INDUSTRI

v/ Kai Johansen.Bohrsvei { . 8600 Silkebotg

SALG'SERVICE.MONTAGE
TLF.86 80 13 22
Ellteleton{051 '1342

Side.: 6 Nr. | 4. lrgang, April 1996. SMK- Nyt SMK- Nyl Nr.2" 4. lrgang, April 1996. Side .: 7

Siden sidst
12. april faldt hammeren, under
kyndig ledelse af John Sorensen.
Bestyrelsen havde en ide om at
fl ytte dette traditionsrige arrange-
ment hen til markedsdagen - men
st let gfu det ikke i SMK - p6 utal-
lige opfordringer, fik vi indskudt
"En aften med slaw" programmet.
Det var trt p5 at den r0de lygte
mitte hnnges ud endnu engang -

men det n6ede vi ikke inden den
var afsat til en srrdeles favorabel
pris. En sprudlende aften hvor
mange effekter skiftede ejer - el-
ler giorde de ?. Tak til John for at
holde god ro og orden.

20. april, som et nyt tiltag havde
vi opfordret t i l  en fortrs-
opry dningsd ag. 22 medlemmer v ar
modt op til frlles morgenkaffe kl.
8, og flere stodte til op af formid-
dagen. Det var utroligt dejligt at
se s6 mange nye og gamle med-
lemmer mgde op. En god og srer-
deles struktureret formiddag, hvor
mange projekter blev lost, fra
montering af bladfang i tagrender,
rengoring af s6vel hus som have i
Indelukket. Ja selv dieselhuset
mfltte st6 for tur indvendig med
hojtrykrenseren. Holdet pi Sejs-
grunden gjorde et krmpe stykke

arbejde; fra forfrrsrengoring af toi-
letter og baderum, til renovering
af  hegn og p lads t i l
affaldskontainer. Flot - Flot ar-
bejde - og kedeligt var det bestemt
ikke.

21. apil, Dagen vi alle har ventet
pi sfr lrnge, standeren skulle til
top. Signalet til at nu er den morke
tid ved at vrre slut - nu er det
udendors-aktiviteterne der taller.
Mere end 150 medlemmer var
ogst modt op pt denne dejlige for-
Ersdag i Indelukket, hvor formand
Knud E. Jensen b6d velkommen,
og fortalte om hvad der rorer sig i
klubben og livet omkring. For-
manden opfordrede medlemmeme
til at melde sig til de forskellige
sejladser, hvorvi harmulighed for
at vise blandt andet vore pensio-
nister, hvorfor vi tilbringer st me-
gen tid ude i vor smukke natur pt
soen. Den 3. august er vi blevet
opfordret til at hjalpe Silkeborg
Svommeklub med gennemforelse
af Himmelbjergsvomningen. Vi
skal bruge ca.30 btde som ledsa-
gere til svgmmerne, som kommer
fra mange lande. Disse skal folges
fra bjerget til havnen af en b8d med
s8vel en dommer som en livred-
der ombord. Kontakt bestyrelsen
og hOr nennere om dette anan*
gement.

Arbejdernes l-andsbank har ogsi i
3r, udsat en pris. I f,r en initiativ-
pris, hvor medlemmerne opfordres
til at stemme pt et medlem som
hargjort en sarlig aktiv indsats for
klubben i det forlgbne 5r. Afstem*
ning finder sted under stander-
hejsning samt pt Falck-og
markedsdagen - om formiddagen.

Til slut rettede formanden en tak
til alle de medlemmersom bered-
villig giver en htnd med i klub-
arbejdet n6r der kaldes ogsi en
speciel tak blev rettet til Silkeborg
Harmonikaklub fordi de igen i 8r
vil underholde os med deres dej-
lige musik, hvorefter Lars Elmer
lod standeren gE til top som ind-
ledning til en ny srson.

Herefter var Albani vrrt ved en
laskedrik, samtidig med kunne
hores de liflige toner fra Silkeborg
Harmonikaklub.

1TS.

Foto!
Hardu sjove, beskrivende fotos fra
soerne som andre gerne mi glrde
sig over, s5 brug det det fremlagte
album i klubhuset, skriv evt. navn
pi bagsiden af billederne!.

Bestyrelsen.



Skal vi have sponsorer for enhver pris !
Hvilken jubel - fruen vandt et ga-
vekort af de rigtig store til pige-
festen - ikke mindre end et gave-
kort med en p6lydende vardi af kr.
1.000 - oghvilken skuffelse - ved
henvendelse til sponsoren - gave-
kortet kunne udelukkende anven-
des ved kob af en bil. End ikke en
literolie kunne det ombyttes til. Nu
er det jeg sporger mig selv, hvor
mange mon fir glede af en stdan
gevinst, det kan ikke vere giveren
- det falder kedeligt tilbage s6vel
der som p6 modtager"o,,pi1lrrrn,,

Markedsdag i Indelukket 18. maj !

Fi rid ti l bide og .....

Kab at bAd mv. kan vere en stor investering
Dedor er r igt ig rAdgivning vigtig.

Begynd at se pA bAd hos os:

Lordag den 18. maj kl. lO.OO - 13.OO.

finder du os pA bAdpladsen i
Silkeborg Motorbaadklub i Indelukket.

Fortal os om dine snsker, se finder vi den
lasning, der passer bedst t i l  dig. Det bl iver
bil l igere for dig hver mined. - Vi l&ner dig
gerne pengene, blot du opfylder vore
almindelige regler om kreditverdighed.

Ekstra Ekstra:
Kl. 12.00 uddeles tor 2. gang

fuets initiatiupris
ti l et medlem af Silkeborg Motorbaadklub

Pa gensyn lardag den 18. maj
!B?5" i Silkeborg Motorbaadklub
* Udstyr. BAdplads
eller fA overfart eksisterende lAn.

ffiVAR B Ef DtHilt3'[Xfu DS BA N K

$
Ry- og Silkeborgsoernes Brugerred.
Medlemmer:
Brugentdets medlemmer best8r af
foreninger og klubber, hvis med-
lemmer benytter Gudenistrrk-
ningen RY - SILKEBORG til fri-
tidsmrcssige rekreative aktiviteter,
derudover er fritidsrfldet reprr-
senteret med observatorstatus.

FormAl:
Brugerridets formll er at virke
som informationsformidler og
kontaktskaber mellem det offent-
lige, myndigheder, organisationer
og fritidsbrugere af soomriderne.

Brugenfldet varetager interesser af
ikke kommerciel art af enhver
form for frrden pi soerne (sej-
lads), samt jagt og fiskeri pi og ved
soer og vandlob.

SMKts representanter:
Allan Nygaard & Carl MOlg6rd er
SMK's reprrsentanter i Brugeni-
det.

Brugerrldets mrerkesager.
lnformationsfolder:
Brugenldet har arbejdet pi udgi-
velse af en informationsfolder for

Fortsettes side 13.
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Markedsdag i Indelukket 18. maj !
Kom til MARKEDSDAG i INDELUKKET!

S$sllarfnecenter
^ ^ 1 ^ / .  ^ 1 . l .  ^ _ -,A, fremviser:

SUZUKI - MARINER og Honda pAhengsmotorer

Volvo Penta indenbordsmotorer

Utterns jolle program
Linder Aluminiums joller

Et udpluk af reservedele og tilbehsr.

lovrigt har vi et stort udvalg af brugte bAde, joller

SeaRay 12OB m. Mercruser 145
Jeanau Tonic 23 SejlbAd m. 6 HK Yamaha
Skibsplast 14 m. Mariner 30 HK

med flere.....

Se ogsA vore salgslister pA pladsen!

og motorer pA lager.
F.eks.:
Solex 740
Risor 23'
Saga 20'
Polar 20'
LMl6

Markedsdag i Indelukket 18. maj !
Velkommen til KONGSHEDENS WS's stand
i Indelukket pdr markedsdagen den 18 maj,
hvor du f6r lejlighed til at se nogle af de
nye aktuelle VVS produkter.

Vi vil blandt andet udstille falgende.:
Energibussen, Noturgos MicJ{ Nord

HS GosSol S$Y"
\$ '

Botec Solvorrie

Beretto Goskedler

Nye produkter fro lf6

BD Vondmdlere og bronde

Oros Blondingsboflerier

Metro el-vondvonnere

Honsgrohe Brusere

Pressolit Toiletsced er

Noturgos Service

FA altid et tilbud fra.:

m. Volvo Penta 2003
m. Volvo Penta MD11C
m. Volvo Penta MB10
m. Volvo Penta MB10
m. Marstal 5 HK

229.000,- kr
98.000,- kr
54.000,- kr
53.000,* kr
29.000,- kr
89.800,* kr

130.000,- kr
28.000,- kr

Tlf.: 8681 12t E - 3086 7215

Kom pdr standen og ver med i en konkurrence
hvor premierne er

1- cykel og 1 stk. termostatbatteri.
Julsovej 33, Sejs, 8600 Silkeborg, Tlf. 86 84 64 74
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Markedsdag i Indelukket 18. maj !

Vi byder velkommen til fglgende
nye medlemmer:

JorgenAndersen * Silkeborg, Voksenskolen Lysbro - Silkeborg, Erik
Borberg Nielsen - Silkeborg, Bo Elgaard - Silkeborg, Jens BjOm

Frandsen - Silkeborg, Bent Frivald Nielsen - Randers, Erik Hosbjerg
- Engesvang, Kristian Jensen - Silkeborg, Amold Johansen - Silke-

borg, Niels Johansen - Silkeborg, Hans Kurt MOller - Sejs, Jens
Overgaard - Silkeborg, Ole Ruskjar - Kjellerup, Svend Aage Si-

monsen - Silkeborg, Kristian Seeberg - Silkeborg, Jorgen
Vestergaard Hansen - Silkeborg, Peter Brian Nielsen - Bryrup, Uffe

Bjerg Pedersen - Iiven, Vinnie Andreasen - Silkeborg, N. C.
Gravesen - Svejbak, Arne Grauslund - Glamsbjerg, Frederik Jepsen
- Silkeborg, Brian Nissen Wi.ilff - Sejs, Per Thielmann - Silkeborg,

Mads Jakobsen - Silkeborg, Svend Arne Svendsen - Seis.

sii
NYBADII

Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impot@r.
Vi har ogsA et stort udvalg af brugtee bdrde og joller.

Ca. 4O brugte pihangsmotorer.
Nye motorer til FORNUFTIQE priser
Fra 5 til 90 HK

MALtNa rlt, sAonN I
Vi har et stort udvalg af

INTERNATIONAL
mallng og tilbehor
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CARL MOLGARD

Ry- og Silkeborgsoernes Brugerrid - Fortsat fra side 8.

omrfrdet omkring soerne mellem
Ry og Silkeborg, herundervejled-
ning i hvordan man frrdes pi s0-
erne, hastighedsgrcnser mv.

Folderen skal udleveres til alle
brugere af omr8det herunder
grstesejlere, kanoudlejere mv.
Prisen for folderen er ca kr 60000.

Amtet har afvist at deltage, hvori-
mod Fritidsr8det har givet et til-
sagn pt k 25000. Brugerr8det for-
soger igennem fonde mv at rejse
den manglende kapital.

Hurtigsejlende bflde:
Brugen6det aftroldt den2l. marts
p8 Aqua SO- og Naturcenter et
mpde, hvor vi havde indbudt re-
prrsentanter fra Silkeborg politi
samt reprrcsentanter fra Arhus Amt
til en videre droftelse af de pro-
blemer de for hurtigt sejlende btde
giver alle brugere af sosystemet.

Vi aftalte, at naturvejleder l-ars
NygSrd, sammen med politiet og
reprresentanter fra brugerrldet
kommer med en handlingsplan,
der har som formtl at informere
om de ulemper og skader de hur-
tigt sejlende b6de afstedkommer.

lnformationen forsoges sendt ud
gennem dagspressen sammen med

oplysninger om, at poli t iet vi l
foretage hastighedskontroller pt
soerne.

Samtidigt var der udbredt enighed
om, at klubberne haret stort med-
ansvar for at klubbernes egne
medlemmer overholder  sp i l -
lereglerne.

Derfor opfordrer brugenidets til,
at vi i klubberne i hOjere grad po-
sit ivt tager kontakt t i l  de m-
edlemmer, der forsynder sig mod
god somandsskik.

Nir vore bide lines ud til familie
og venner, bor det vrere naturligt,
at vi informere om de regler der
grelder for brugen af sosystemet,
herunder naturligvis hastigheder,
god somandsskik mv.

Vi oplevede en positiv dialog med
amtet og politiet, og det er min
opfattelse, at vi igennem dialog og
de initiativer der srttes igang har
stor mulighed for, at starte en po-
sitiv reaktion op, som gerne skulle
fore til, at hastighederne pi soerne
i den sommer der st6r for doren,
kan opleves som moderate og be-
hagelige for alle brugere af soom-
r6derne.



otorsejler
Kapsejlads

11. maj kl. 10.00.

St er det igen tid til at fE stgvet
kludene af. Om du er ovet eller
uovet spiller ingen rolle,. Vi skal
nok fortrlle dig om regleme.
Vi sejlerom pokalerne fraArbej-
dernes Landsbank i folgende
klasser;
LM27, LM24 og Blandet klasse
for alle andre typer af motorsejlere
- s6 mgd op til en festlig og for-
nojelig dag.

Vi starter fra Akrogen kl. 10 med
skippermode, hvor der ogs6 er
mulighed for at stille spOrgsm8l
inden sejladsen.

Efter sejladsen er der pramie-
overrrkkelse pt Himmelbjerg-
grunden efterfulgt af hyggelig
samv&r.

Venlig hilsen
Palle

Kapsejlads-udvalget.

Pigefest
30. april L996.
Igen i f lr  var Silkeborg
Motorbaadklub vrrt for vore da-
mer, til den irlige fest. Dagen
oprandt med godt vejr "for en gang
skyls". Pigerne blev hojt idel ig
modtaget af festudvalgets med-
lemmer, med flag og en flot mo-
del, som vi hlber alle s8 st8 op af
flaget !.
Festen skulle starte kl. 1-4, men kl.
L2.45 s6 vi de forste piger mode
op. Det var tegn til os i udvalget
om, at vi skulle op pe treerne fra
starten.
Kl. 14 bgd vi velkommen og fik
envelkomstdrink, skrnket af Ulla
og Emil. Traditionen tro; kaffe og
lagkage, og festen var i gang. God
stemning lige fra starten. Tak for
det piger.
Derefterskulle vi synge den forste
sang, forfattet af Svend Erik.
Nu skulle vi i gang med det irlige
bankospil, vi spillede om de gaver
som pigerne selv havde med, plus
lidt som vi havde f6et i dagens an-
ledning. Her kunne vi, med en
indskudt bemarkning, godt trnke
os at pigerne gav os en tilkende-
givelse om vi mflske skulle lave
om pi den afdeling af festen ? - vi
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gor det jo for jeres skyld, sE I er
nod til at komme ud af busken med
ris og ros.
Vi havde i 8r provet at srette tiden
med bankospillet lidt ned, st det
ikke blev sl langtrukket, Ja, JA, JA
- vi provede da. Efter bankospil-
let solgte vi amerikansk lotteri og
igen i 5r var der en god kobelyst,
men vi mener ogs5 at I fik mange
flotte gevinster !.

56 kom vi til menuen.
Godt klaret Ulla og Emil, m5ske
mest Emil - Krydret ovnstegt
skinke med salat og bearnaise
sauce og is med varm jordbar-

sauce hertil seryeret en rod eller
hvidvin. Efter middagen fik vi
gjort det amerikanske lotteri frr-
digt. Numrene var udtrukket p8
forhind, st det gik noget hurtigere
i 5r, end det plejer, men vi lrrer jo

hver gang - isrer hvis I hjalper os
med at fortalle hvad I gerne vil
have denne dag.
Kl.2l kunne vi takke for denne
dejlige dag, alt var efter vor me-
ning, giet godt og vi htber at se
jer alle igen nrste ir. Tak for en
dejlig dag og endnu engang - se
pE hvem der sponsorede vore spil
- st6t dem. I mi ogsi gerne for-
trlle disse steder at I var glade for
gaverne. Det hjalper os nrste

gang.

Pl festudvalgets vegne, Chang.

Folgende butikker, firmaerog Pri-
vate personer var sponsorer ved
pigefesten;
Erke Mgbler - Fotex, Torvet og
Borgergade - @mso Dognbutik -

Special Butikken, Brokbjergvej -

Bit-Ting - Jorck og l,arsen - Glo-
bus Biler - ReimarNielsen - Helle
Auto - P. Svendsen - Fliigger -

Bakke Salonen, A.rhusbakken -

Ul la  & Emi l  -  Akt iv  Super ,
Virklund - SuperKram - Toyota
- Jaco - Erhard Sorensens Bog-
handel - SMK's Venner - Jorgen
Bjenegaard - Top Danmark -

Knud formand - Anja's Blomster
- H.T. Defta - Mazda - Grej-
biksen - Silvan - Honda - DYb-
kar  Super  Normann
Neckelmann - Dansk Farve Foto,
Torvet - Matas, Torvet - Matas,
Vestergade - PeterAndersen B8d-
plads L0 - Sejs Marine Center -

Flemmings El - Kongshedens
VVS - Ford - Siim - Helseboden
Borgergade - K"j Geert - Preben
Vestergaard - OstehYtten - Shell

Ostergaade - Ole's Auto - Brod-
varkstedet, Borgergade - Farve &
I^ak - Adam og Eva Frisor - gra-
data a/s - Tianglens Polser



Benny Borke

Sillcboq;den: 7-tl-96,

fil Bhd.t br SMK mcdlcnmer.

Jeg lur nogctjeg geme vil bave svar pt afboetyrdson for SMK iganrcan bladet .
ffeodUo*yef'o,iltindtUna;'ilnrp, iiift'tr-[iilkcfrt'itr,rvcrittorrrJDdigtld,ncrnlig '
gcocnlbrrmnin$n brrs lon tild<fcscttcr, jeg tEdrcr pl pigcftctar. Hcr er dct \,.dugct rt SIIIK
bct lcr kx. 140,00 pr. pige/dnro.
Et mda forslag pl genenlfuronling€n tar, rt pigrrne dv skullo barlc a bd& p[ kr, 50.(X) og en
gave f, nin. k 30,00. Date forrhg blev forkrsct. Det arrdct fors|ag pl lrr. 140,00 blev godlcendr
vcd on *dftlig afilcrming;

Jeg nclcr, rt hvis dcttG sLal lav.r om, *ullc date heve vuet pt en gencrrforsrmling, og ligdcdca
hvir mm onlcr co omforudriry , dlcr hvir mrn har furdfxt nye nrtodcr. Er da sl iklc€
mAcffitffnq der g&d infororcr pf m gFocnlforrrmlisg,lom vd rtrdg erovtrstc myndighed.

Benny Borke.

//A7ee

Senkelmnrksvej 59A, ES|D Silkeborg - ! s5c! Bi23 - nmr sn! r5zt
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Svar til Benny B. Borke.

Beslutninger omkring bevillinger/
tilskud til arrangementer har tidli-
gere sporadisk varet debatteret pl
generalforsamlingen. Senest i
L993.I 94 blev vedtegterne En-
dret og godkendt af SMK's Ave:*
ste myndighed, generalforsamlin-
gen. Disse vedtaegter, som er be*
styrelsens arbej dsgrundlag nrevner
intet om et s6dan tilskud.

Jvf. vedtrgtemes $ 8 stk. 7: Be*
styrelsen trcffer afgorelse i alle
nodvendige finansielle og princi-
pielle anliggender, som ikke efter
vedtegterne eller regulativet er
henlagt til generalforsamlingen.

Bestyrelsen

P.Y, Danmarkl
Maritim Farve & Lak
Narrevanget 34
8600 Silkeborg
Telefon 86 80 06 42

30 82 05 26
Telefax 86 80 35 80

Kantinen tilbyder
Frokost Ttlbudl
Mandag - fnedag

Sildm, carrysalat
Lun delle m, rodkAl
2l2rugbrad
I sl "F0R S0ENS F'0LK'

Itr, tOr
Fra L. juni starter kantinen med
"dagens middag" alle ugene.
Mandag til lordag seweres denne
fra kl. 17.00 til kOkkenets lukke-
tid, sgndag tillige fra12.00 -

14.00.

Motorbaadklubbens mad
- gsr alle gladl

BROSLAGNING
BOLVIERK SAMT
NEDRAMNING AF
FORTOJNINGSPELE
UDFORES

CHR. VARMING PEDERSEN
TLF.: 8684 5181 - 2922 5181



Fordele ved at vr;e ryger!
Som lovet i sidste nummer af
SMK*Nyt, ilervi afsted med nye,
gode argumenter for, hvorfor DU
skal fortsatte med at ryge!

- du f8r en lidt hrcs, og naturlig
sensuel stemme.

- din huds let grtlige tone sikrer,
at det er let at bilde lrcreren, dine
forreldre eller din kone ind, at du
er syg, n6r du har brug for at
pjrekke.

-du bliver populrr hos skatte-
ministeren pE grund af de enorme
summer, du lrcgger i statskassen,
og fordi du formodentlig aldrig vil
ft brug for din folkepension.

NAn DE PROFESSIONELLE
ULTATER SKAL PENSLES UD...

Malc.lorrotningrn Hcrm. Fa3mustcn dt lommat
ovcr 6tt mid !l mlttggrliOl of torliot potsol6ltog '

ude og irtdt, Htf oCsA on gulvtlhovling og udloinhg
.l llltt op lll 2a mcl..

Fo. go.-dol.srlv lotrt !r dar god. ,ld tl hrnl! hot
St.l. lafrcr og nilla pa Otlw3rnsvli. ll.t lsn du lcic
orolr!rio@k gr.i oO kobo Sk6la kv.lil8t3 mt[n9. ao,n

bl.e. brugca Nt mddtimtt Hc!o. Bltrutsrn ,r'

sl{Ar.A
. vl E.r dl8 tll melcr, mcatlt '.

laruo! og nilF . Orrutnsnl 58
6600 Sikcbor0 . Ill. 06 60 51 33

trl
. l  l J

Ir l
HtBir, RASilUSSIN A6

Tv6rgrde 26 . 8600 Silk.bo(9 . Tll. 86 82 50 33 6).rr*-
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Kantinen tilbyder
Frokost ltlbudl
firsdag r

Kl. 12.00 - I

,flggekagl
n,212rugbrod

I ol t'0R S0EIIIS t'01I("

h40

Fra rnedlem til medlem!

Billigfi NYT & BRUGT
Udstyr, antemner, kabler m.v.
Kort sagt; mangler du noget til
VHF el ler Walkie-Talkie - sl
kontakt "SMK04"
I-eif Birck, Havmosevej 19, Sejs,
Tlf. 8684 6L62 eller 3086 6662.

Ny forhandleraf P.Y.'s serie til b6-
dens pleje.
Kob ti l  srrdeles fordelagtige
SMK-priser hos
Alfred Kruse, Vesterbakken 29,
8600 Silkborg. tlf..86828260.

Nyt & Brugt!
VHF-Handstation, type 1"BV 8400,
brugt men utrolig flot og velholdt i
blode baretasker, komplet med la-
der - pr. stk. 1.600,- kr.
4 stk. brugte klydser 200 kr.
2 stk. Falck opkald til Walkie-
Talkie (bruges kun p6 havet) 125
kr. pr. stk.
L stk. brugt lyskrde (mangler 7-8
dioder) 100 kr.
10 meter ny lyskade med rode
krdelys 700 kr.
Henvendelse 8684 6162 eller 3086
6662Irif Birck. "Smk04" - Gugge


