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17. august kl. 17.00, Frikadellekonkurrence pl I'Iimmclhjcrggnr ntlcrr
- og til alle vore nye medlemmer kan vi oplysc at clcttc cr tlagctt ltvttr

alle mandige/mandlige skippere, bldfOrcr nrccl blot lidt rcspckt lirr sig

selv * eller mangel p& samme ovcrfor rf,tdstr6mpcr nrOclcr op nrctllrrin

gende Yzkgfars til frikadeller - samt hvad man hvcr isacr mcncr sk:rl til

for at lave de bedste frikadeller, som f.eks. chili-peber, Baily ctc. Rc--

sultatet af anstrengelseme bedgmmes at et yderst kompetent - og sntukt

dommerpanel hentet blandt de dejlige kvinder der er tilstede.

Den annoncerede lnternationale l-angdistance svom mekonk urrcttcc lt lc v

fejlagtigt annonceret til den 31. august skullc havc vrcrct 3. augusl, ntclt

blev aflyst at Silkeborg SvOmmcklub grundct nranglcrttlc tilrnclcling irf

svommere.

5. september kl. 19.00 starter navigationsundervisningen i Klubhu-

set. Selv om vi for det meste sejler rundt og kan se land helc vcjcn runclt

er det en god ide at kende sofartsregleme som f.eks. tegngivning clg

vigeregler.

7. - 8. september, Tour de Gudeni, se indlaegene andet sted her i

bladet - Hjrelpebflde mangler.

21. september Motorkapsejlads. Motorsejleme mgdes til skippermOde

iAkrogen k l .  10.00.

5. oktober kl.8.00 Oprydningsdag - Vi modes ved klubhusct.

6. oktober kl. 10.00 Standerstrygning.

18.30 Afriggerfest.
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Hellige koer, svar-
Fordele ved at vaere ryger!
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12. oktober kl.
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Et dejligt somm erbillede fr a Himmelbj er g grunden
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Udglvot I smrad m€d SMKS bostyrslss.
Rsdlgsrlng. (anryh.) .:
Inger & Henrlk Toft Svatrsr
Bynerhollsv6l 1 8, Swlbak
8600 Sllkeborg
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Bladudvalg .:
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Fomnd.:
Knud E. Jonsen 8684 7484

Ka$€rsr .:
Am6 Somm€r 86820882

Nasttomnd & $kretd.:
Ing€r Tofl Svaror 8684 5012

gvdge medlomm€r
Allan N/Saard 8680 44,+4
r'r ', i? Jensn 86{1021@

*r Hsnrlksen 8680 4723
, i Molgard 8682 5360

sMK-W
Udkomm€r

Nr. 5-96, Oktober
Nr.6-96, Oscsrser

Udvalg.:
l(ubhuset.:
Allan Nygaard 8680,1,144
PssrJsn$n 868021@

lGntlneud€lg.:
Prebsn Honrlkson A68,0 4723
CarlMolgaard 86825360

Broudvalg.:
Alfan Nygaard A680 4444
PoorJsn$n 868021@

Hlmmslbls€grundon .:
PBorJsnson 868021@
Lelf G. ThsgBE€n 8682 3658

Sels grund€n .:
Allan Nygaard 8680.1444

l(ubafhsr.:
PrebBn Hsnrlkssn 86804723
CarlMolgard 8682 5360

BrugorAdet.:
Allan N),gaard 8680 4,+44
CarlMagard 8682 53@

SMK v€nner .:
tngor Toft Svan€r 8684 5012

Vlgtlg€ l€lsfonnr.:
Kantlnon 8682 6179
Opsyn Ind€lukket 8680 1889
Velruddgten 153
Lyngby Radlo 133
Sllkaborg Polltl 86823S00

OBadllne

96.09.15
96.11 .01

Formanden har ordet.
S5 er ferien ved at v&re overstfret for de fleste.
Vejrmressigt har det vrret pfl det jaevne - bad-
ning har temperaturen ikke just indbudt til.
Mange af dem som har varet pi havet, har
ogsfl folt det omskiftelige vejr, og har provet
at blrse inde nogle dage og vreret ude i store
bolger.

I vore egne soer, er det trist stadig at mitte se
brrndte planker pi broerne og bordene efter
brug af engangs grill. Det er ikke srrlig be-
hageligt at trrde igennem en bro - det koster
brosamarbejdet (-os alle) mange penge hvert
flr - og man kan jo ligesi godt satte grillen pi
jorden.

Dieselsalget har vi mittet rndre pfl, idet vi
desvrrre har mittet konstatere et alt for stort
svind. tndtil videre er det kun Sben pi faste
tider, hvilket vi beklager.

Vi har i bestyrelsen haft en travl sommer med
ansrttelse af ny kantineforpagter. Det har
varet en stor opgave idet vi fik utrolig mange
ansogninger. Vi har pr. 30.08 ansat Torben og
Runa Fryd Kristensen, Silkeborg.

Toilet pi Himmelbjerggrunden er blevet frr-
dig, det har voldt lidt problemer, men disse
skulle nu vaere lost. En stor tak til entreprenor
Kaj Rasmussen l,ogager og Kongshedens
WS og alle de andre frivillige som har givet
en hfrnd med.

SMK- Nyt

Nye forpagterne i SMK.
Hvem er de sfr - vi overlader ordet til Torben og Runa.

Torben Kristensen, 33 flr, i Silkeborg, udlrrt kok i 1984. Arbej-
det som kok og kokkenchef forskellige steder i landet, bl.a. " Br4ndums
Hotel", Skagen - "Hotel. Tannishus", Tversted - "Scandic Hotel",Sll-
keborg samt i Norge, Gronland og Canada, senest som kantinebestyrer
p|"Danfoss" i Haarup.

Runa Kristensen, 30 tr, fodt i Skagen, udlart kok i 1987. Arbejdet
som kok og kokkenchef pi bl.a."BrOndums Hotel",Skagen - "Munke*
bjerg Hotel", Vejle - "Stena Hotel", Frederikshavn,"Godt Gemt",Sil-
keborg - "Hotel Impala", Silkeborg og senest som kantinebestyrer pi
"Danish CFown" i Bjeningbro.

Vi har lrenge haft et onske om at fi foden under eget kOkkenbord, og vi
er sikre p5, at vi nu har fundet en fonetning, som passer til vores stil og
temperament.

Vi fortsaetter i samme sporsom hidtil i SMK. Men harselvfolgelig masser
af ideer og planer med stedet, som skal proves af hen ad vejen. Der
bliver derfor ikke tale om nogen revolution ntr vi den 30.08 ibner dO-
rene for forste gang, og idcen med et familievenligt spisested med god
mad til overkommelige priser, skal vrere den rgde trid.

Selvom Pariserbof og Stjerneskud er dejligt, vil vi ikke undlade at gore
opmrrksom pi, at vi naturligvis ogs8 laver andet. Forrszetresside4
SMK- Nyt Side .: 3
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Nye forpagtere i SMK - Fortsat

Vi synes stedet og beliggenheden danner de perfekte rammer for at af-

holde familie-og firmafester, og vi vil derfor tilbyde sivel et selskabs-

menukort, at udvrlge sine menuer fra, samt forskellige former for hel-
aftensarrangementer, hvor alt er inklusive, til en fast pris, sfl der ikke

kommer overraskelser.

Desuden kan vi tilbyde at levere maden, til de som onsker at aftrolde

familiefesten i hjemlige omgivelser (eller forsamlingshuset), og til firma-
festen hvor man Onsker at benytte egne lokaler.

Alt sammen til priser i en storrelse, st alle kan vrere med.
Kort sagt Resturant*mad til cafeteriapriser.

Torben og Runa.

Hul i tanken ??

Som det jo nok er nogle bekendt,
har vi set os nodsaget til udeluk-
kende at srelge diesel nflret besty-
relsesmedlem er tilstede.,A,tsugen
er helt kontant at vi har konstate-

ret et svind pi 400liter olie pi blot
en mined. Vi mener ikke at det er
rimeligt at alle medlemmer skal
dakke et st stort svind, blot fordi
nogle ffl tilsyneladende glemmer
at afregte, nir de selv henter nog-
len i kantine.
Har I ikke mulighed for at tanke i
ibningstiden mandag aften - kan
I, i god tid, kontakte et bestyrel-
sesmedlem for et andet tidspunkt.
Vi beklagermeget den indskrank-
ning, men hiber pi jeres forsti-
else herfor.

Bestyrelsen.

SMK- Nyt

Klubhuset lukket.

I forbindelse med overdragelse af
kantinen til ny forpagter, holdes
der lukket torsdag den29. august.
Der 6bnes igen fredag den 30.
august kl. 12.00 - kokkenet dog
fsrst kl. 17.00

Kantineudvalget.

Himmelbjerggrunden.

Grundet klage fra ejeren af privat
fal lesvej til Himmelbj erggrunden,
har vi accepteret at der er sat bom
for vejen. Efter forhandling med
Egon Rasmussen er der blevet
etableret en dobbeltlis. hvortil vo-
res klubnogle kan anvendes.

Vi skal pi baggrund af ovenst5-
ende anmode medlemmerne om at
begrrcnse kgrsel med bil til grun-
den i vides mulig omfang.

Henvendelse om sel-
skaber og reservation
af borde i klubhuset
efter 29. august til Tor-
ben og Runa pfr tlf.
8681 0591, bedst efter kt. 16.00.

Nr.4,4. fugang, August 1996.
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Formanden har ordet - fortsat fra side 2

Vi skal snart i gang med renove-
ringen af klubhuset, og skal ogsfr
derbruge nogle frivillige hjrelpere.
Kan du afse nogle timer st ring til
I-ars Elmer pfl tlf. 8682 3371, sit
vil han fordele arbejdet si det kan
blive si billigt som muligt - og st
vi kan fi lavet s5 meget som mu-
ligt.
Med Onsket om en god sensom-
mer.

Knud E. Jensen
formand.

Fl altid et tilbud fra

KONGSHEDENS VVS
TLF.86 85 12 15 BrL-TtF.30 86 72 15



Halvvejs.
Jeg er nu kommet halvvejs i min
valgperiode pi 1 3r som medlem
af Silkeborg Motorbaadklubs be-
styrelse.

Det har varet en meget positiv
oplevelse at deltage i bestyrelses
arbejdet"

Alle i bestyrelsen g0r en god ind-
sats, og resultateme af arbejdet er
tydeligt.

Jeg er sikker p5, at deltageme p3
generalforsamlingen vi skal have
i marts mined vil blive en positiv
overraskelse, men ogsi skabe ef-
tertaenksom hos mange medlem-
mer, nir resultaterne af bestyrel-
sen arbejde bliver forelagt.

Vi har i fallesskab kunnet udnytte
hvsr enkelt bestyrelses medlems
evner fra arbejdslivet og fra de in-
teresse omrider vi har.

Samtidigharvi i bestyrelsen et flot
sammenhold, og bliver altid enig
om, hvor vi er og skal hen, og alle
respekterer de beslutninger vi ta-
ger i frllesskab.

Alt er meget positivt, men uden

alle de positive tilkendegivelser og
den hjrelpsomhed og stotte SMK's
medlemmer giver os, kunne det
ikke lade sig gore. I'ak til jer alles-
ammen.

Hvad er det si for resultater, jeg

henviser til:

+ En velfungerende bestyrelse.
* En bestyrelse der har et godt

forhold til naboklubber.
* En bestyrelse der har et fint

samarbejde med kommunen og
relevante udvalg.
Sejs grunden er blevet renove-
ret, hegn repareret, nye lfrse,
skillevrg flyttet, renovations-
beholder afskarmet og veggene
i bruserum bliversnart pudset og
malet.
Gr i l l  ror  opsat  p3 Sejs  og
Himmelbj erggrunden, grillris-
tene er under fremstilling.
Himmelbjerggtunden har fiet
nye brnke og bord, og ikke
mindst nyt toilet med fast tank
og skyl.
Ansogning om opforelse af la
bygning til Himmelbjerggrun-
den.
Fiet tilladelse til at renovere og
ombygge samt udvide klub-

huset med nyt kontor, vrrksted,
lager, personalerum mv. Eta-
blering af ny varmekilde og ud-
sugning/ventilation.
Ansat en ny kantinebestYrer,
efter at Ulla og Emil havde
meddelt, at de sogte nye grees-
gange. I den forbindelse aftalt
nye kriteriersamt vilkir og krav
til driften af klubbens restaurant,
som er til gavn for medlem-
merne.
lnvesteret i nyt komfur, vaske-
maskine, tgrretumbler, duge,
kaffemaskine, koleskab og ov-
rigt manglende kokkenrekvisi-
ter.
Malet forgang og gang ved
kgkken i klubhuset.
Igennem Ry og Silkeborgs-

oernes brugen&d f6'et mere po-
liti og kontrol pi soerne.
Og mange andre ting er kom-
met pi plads og underudforelse,
alt sammen vil blive g,ennem-
gfiet og orienteret om pi ge-
neralforsamlingen.
Vi har ogsi en meget stram

okonomistyring, enhver udgift
bliver vurderet, inden den bli-
ver accepteret. Vurderingen gir
alene p&, om udgiftcn er til gavn
for et bredt udsnit af vore med-
lemmer.
SMK's regnskab korer nu over

et moderne EDB system, sile-
des at vi altid har et totalt over-
blik over vore okonomiske si-
tuation, og hvordan den er i for-
hold til budgettet samt planlagte
udgifter.
SMK's medlems registrering er
nu helt og fuldt p5 EDB, s8le-
des at vi altid har et totalt over-
bl ik over medlemsskaren og
kontingentindbetalingeme.
Vi har foroget medlemstallet
med 96 i 3r, sf,ledes at vore
medlemstal nu er 670.
Og endelig har vi ftet en rigtig
god okonomi i klubben, en oko-
nomi som bestyrelsen er srcrde-
les godt tilfreds med, og som
helt sikkert vil overraske mange
af  vore medlemmer,  n f r r

Okonomitallene bliver forelagt
p5 generalforsamlingen til for-
5ret.

Som I sikkert kan se ud af artiklen
- et dejligt arbejde - er det at vare
med i et frllesskab, der fungerer
si godt som vores.

Tak til alle medlemmerne i SMK,
uden Jeres indsats havde vi ikke
kunne prastere resultaterne.

Carl MOIgdrd
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Anent brev til bestyrelsen for Silkeborg MotorbAds-
klub.

SAdan lod overskriften pA et indlag fra et medlem i 1995.
Overskriften blev benyttet iforbindelse med diskussionen omkring bestyrer-
parrets ansattelses og arbeldsbetingelser i klubhuset.

I indlagget blev der stillet 3 spargsmAl :
" Er klubben for de mange eller de fA ?

Er SMK klub eller forretning ?
Kan klublivel og forretning forenes ?."

Under disse sporgsmAl konstaterer sporgeren, at sporgsmAlene skal se's
ud fra et forretningsmassigt synspunkt, samt at det er vigtigt for en forening
at den giver sine ansatte optimale vilkAr at arbejde og virke under, da ingen i
dag kan vare itvivlom, at indsats og arbeidsbetingelser hanger noje
sammen.

Ud over disse punkter blev det foreslAet, at der skulle nedsattes et tre
mands udvalg, til at gennemgA hele kantine-problematikken.

Ud fra ovenstAende kunne man forvente, at man fra den " nye bestyrelses "
side ville anstrenge sig til det yderste, for evt. at leve op til en del af disse
meget fornuft ige betragtninger.

Men ak nej. Fra kantineudvalgets side blev der udarbejdet et oplag til en ny
kontrakt, som man prasenterede for bestyrerparret, forhAbentlig uden at var
sA naive at tro, at de ville acceptere en ny kontrakt som indeholdt sA va-
sentlige forringelser for deres ansattelses og arbejdsvilkAr om vil fremgA af
de folgende punkter :

1. " Ved SMK. arrangementer uden for klubhuset i Indelukket, kan SMK.
forlange at stA for salget af ol og vin, vand og spiritus, overskuddet tilfalder
alene SMK. Forpagteren skal i en sAdan situation indgA i et samarbejde,
sAledes at lorpagterens spiritusbevilling kan anvendes."

2. Foruden at en sAdan disposition formentlig vil ligge uden for bevillingens
rammer, vil dette helt givet kun give forpagleren ekstra arbeide, uden en reel
mulighed for indtjening.

2. " Renholdelse / vedligeholdelse :
Indvendiq:
Forpagtereren forestAr den normale renholdelse af klubhuset, herunder
gulve, tapper, mAtter, gardiner, inventar samt kokken, toiletter, baderum,
gang m.v.. Forpagteren afholder samtlige udgifter der er forbundet med
rengoringen, herunder toiletpapir og papirservietter pA toiletterne ".

Her har forpagterne hidtil kun skullet forestA den normale rengoring, hvor
klubben har haft ansvaret for renholdelse/vedligeholdelse af tapper, mAtter.
Med andre ord en forringelse i forhold til det bestAende !

" Udvendig:
Forpagteren forestAr den udvendige rengoring af klubhuset, herunder
vinduer, fliser, gange og gArden, samt beplantningen foran klubhuset.
Om forAret skal altankasserne tilplantes med sommerblomster, samt vedli-
geholdes sommeren igennem. "

Her har forpagterne hidtil kun skullet forestA renholdelse af gArden, sl her
m{ det igen konstateres, at der kun er tale om forringelser i forhold til
det bestlende !

"  3 .  EL. :
Forpagteren betaler alle omkostninger iforbindelse med elforbruget i klub-
huset, herunder til opvarmning.
El.forbruget pA vinter opbevaringspladsen der registreres over en bimAler,
betales af SMK. tilforpagteren.
NAr der etableres anden form for opvarmning af klubhuset, aftales ny
forpagtningsafgift.
Besparelsen ved at overgA til anden opvarmningsform, skal tillaegges den
Arlige forpagtningsafgift. "

Set ud fra et forretningsmassigt synspunkt, kan det ikke vare rigtigt, at
forpagterne lil tid og evighed skal betale en forhojet forpagtningsafgift, som
er beregnet i forhold til el.forbruget i 1995/96, da dette Ars forbrug sksnsvis
har varet 1s-20 v"hajere end i et normalt er.

Alt i alt mA vi konstatere, at de smukke tanker i det tidligere beskrevne
indlag sA langt fra er kommet til udtryk i oplagget tilny kontrakt, da der kun
kan konstateres forringelser for forpagterne.

Nr.4,4. fugang, August 1996. SMK- Nyt
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Abent brev til bestyrelsen lor Silkeborg MotorbAdsklub - lortsat

Vi skal derfor opfordre SMK's bestyrelse til at prove at leve op til de gode
intensioner i indlegget, og sorge for, at forpagterne i kantinen fAr sA opti-
male betingelser som muligt, da det ikke kan vare i medlemmernes
interesse, at der kommer nye forpagtere bAde itide og utide.

Med venlig hilsen
l-{arry Wessby og John B.Ssrensen.

Klubindkob af
redningsveste

Forslag til bestyrelsen.
I sommer har der vaeret en del pro*
blemer omkring redningsveste i
b5dene. Vi harjo alle det antal red-
ningsveste i bidene, som passer til
de personer vi normalt er ude at
sejle med. Der opstir dog altid et
problem nlr vi skal have sviger-
mor, born, borneborn eller andre
med pi en tur.

Derfor folgende forslag:

Klubben indkober et passende an-
tal redningsveste, til udl5n/udleje
til klubbens medlemmer.

Vestene skal naturligvis tydeligt
mrrkes med TILHORER SMK/
UDLANT AF SMK el. lign.
Dette ville lose et stort problem for
mange.

Pengene kunne evt. tages fra kon-
toen til klubhusudvidelse.

FritzJorgen Schjgdt.

,l

)

)

,!

)

Pfl besog hos en naboklub.
Mandag den 1. juli var vi inviteret
pi besog i Skanderborg. Glade og
sprndte drog en flok SMK'r og
Venner afsted t i l  Sosporten i
Skanderborg. Ved ankomsten blev
vi fordelt i bidene og sammen sej-
led'€l vi"ud i'dette meget smukke
og spandende omrflde. En nrr-
mere beskrivelse kommer senere i
bladet. Men blot skal siges at I der
ikke var med pi denne tur, gik vir-
kelig glip af noget.

Sejlturen sluttede i forste omgang
ude ved klubbens dejl ige ny-
istandsatte Fisker-klubhus, som er
beliggende i bunden af Skander-
borg SO. Her havde andre med-
lemmer tandt op under grillen -

og hvilken grill, heldigvis havde
vi Richard med - og mon ikke han
lurede nogle gode ideer ?.

At de udover en imponerende grill
ogsi har en fantastisk grillmester
og slagter gjorde os ikke mindre
misundelige. Vi blev bespist, som
vi aldrig glemmer.

Gad vide om de havde en bag-
tanke ? - Silkeborgenserne var
vidst blevet for tunge i maven da
vi efter spisningen startede pfr at
spille petanque?

En pragtfuld sommeraften som
sluttede med dej lig harmonikaspil,
ja det var lige fOr vi glemte at det
var mandag aften og en ny ar-
bejdsdag truede.

TAK Skanderborg for en helt
igennem pragtfutd aften - pas p5
hvis I inviterer igen - vi kommer.

ITS.
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Set i bakspejlet.

Regatta- sejladseme er nu ovre for
denne gang. I det store hele gik det
gnidningslost, og det er flot nir der
er samlet over 600 b6de pA si re-

lativt begrrnset onrrede. Der har
dog varet et par lidt ubehagelige
episoder, som medforte at vi via
Radio Silkeborg, torsdag aften fra
scenen, sendt en opfordring til
bidene om at tage det roligt pi
h jemturen og mindede om at
sofartsreglerne ogs& er grldende i
morke.
I egne rrkkerharvi igen i 5r fiet
henvendelser fra flere medlemmer
som er blevet droppet i havnebas-
sinet. Det er ikke god klubind.
@nsker man at gi ud for de udenpl
liggende bide, er det kutyme at
man forhaler disse - hvilket selv-
fOlgelig forudsaetter at disse har
fortOjninger der kan nA !. Husk det
til frikadelle-konkurrencen.

A,rhus Amt havde i 3r opgivet for-
langendet om grstenumre pi b5-
dene - hvilket vi beklager meget,
og vil opfordre til at dette ogsi er
et krav under sidanne arrange-
menter. Det var tydeligt for mange
at netop disse hurtiggiende bide
uden nummer var skyld i mange



kritiske situationer. Amlet havde
ligeledes besluttet at tommerflS-
der ikke havde adgang til Ssyste-
met i regattaen - blot havde man
glemt at informere herom - evt.
kunne der have varet opsat et skilt
ved indsejling til RemstrupA, som
fortalte om dette forbud.

Af andre opstOd fra regattaen, kan
nrvnes at Hjejleselskabet havde
udvidet deres kajomride vasent-
ligt - dette medforte at det var
svart at overholde reglen om max.
3 bflde udenpi hinanden i Slobet,
konsekvensen var at mange slet
ikke kunne komme si langt frem
at det var muligt at se fyrvrrke-
riet. Konsekvensen pl sigt kan
blive at motorbidene ikke fOlger
fl8den og bliver i havn, hvilket er
en trist situation da netop dette er
noget som mange grstermoderop
for at se og beundre.

Politiets bid var et krrkomment
indslag i disse dage, og mon ikke
det havde en preventiv virkning
blot det at den var der ?. Nu venter
vi sprndt pi at horc hvad en ha-
stighed ph 25 knob i Borreso kan
takseres til ? - og hiber ikke det
er et af vore medlemmer som er
noteret for denne overtradelse,
idet noget sfrdan er i strid med vore
vedtregter.
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AFRODITES
.  1 ,marenot.

Byjubilreet og lldfest regattaen er
en fest for os alle, der bor i Silke-
borg.
Mange af os der har en b8d skulle
ogsS opleve ildfestregataen fra sO-
siden.

Afrodite deltog i festlighederne
tirsdag denT august.
Sent  p i  e f termiddagen lagde
Afrodite til pi grstepladserne i
Remstrup A, neden for Restaurant
Skovbakken.

Vi i biden nod det flotte vejr og
alle bidene der langsomt sejlede
forbi ind mod havnen for at folge
fl8den ud kl. 2I.00, ren idyl og
hygge var det.

Det var et flot skue, at se alle b3-
dene sejle efter fl5den ud af Rems-
trup A.
Endnu smukkere var det, da fl8-
den og bidene kom tilbage igen,
udsmykket  med f lag og lys i
mange farver. Alt gik stille og ro-
ligt for sig.

Klokken 23 si vi fywnrkeriet,i22
minutter bragede det lOs og utro-
liet flot var det.
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Straks efter fyrvrrkeriets afslut-
n ing s tavnede Afrodi te  ud af
Remstrup A for at finde sin plads
ved Hattenes.

Stille og roligt gik det, morkt var
det, og mange havde fiet samme
id6 at sejle hjemover.

Straks efter at vi havde passeret
I ysafmrrkningen ved sej I klu bben,
tog pokker ved mange af de efter-
folgende bide, fart kom der pi,
morkt var det, og bredden kunne
de frerreste af os se"

Panikken bredte sig, da vi skulle
til at sejle over mod bidpladserne
ved Hattenres, bSdene strog forbi
os pi bagbord og styrbords side.

Vi forsogte langsomt at sejle bi-
den i den rigtige retning i hib om,
at efterfolgende bide nir de kunne
se sidelantemen pl bagbords side
ville sejle styrbord om biden.

Af sofartsreglerne fremgir det, at
to maskindrevne fartOjer der har
skarende kurs, viger det fartoj,
som har det andet fartOj pi styr-
bord side.

Men akhjem skulle de, bidene floj
naesten forbi os pi styrbord og
bagbord side.

SMK- Nyt

Afrodite og dens besretning var
ikke stolte af situationen, en kol-
lision hvor der var si mange bide
og samtidigt meget morkt kunne
have fiet helt uoverskuelige kon-
sekvenser for de personer, der
kunne vrre havnet i soen.

Det var en oplevelse, vi gerne
havde vreret foruden. Hvor var
hensynet og hyggen fra forst pi
aftenen, hvad var det for meka*
nismer, der gjorde sig galdende,
og hvor var det gode hensyn, vi
bidfolk altid normalt viser over for
hinanden.

Kare medsejlere, vi fra Silkeborg
Motorbaadklub var selvfolgelig
ikke blandt de heromtalte. ellervar
v i  ? .

Mfr jeg komme med den opfor-
dring, at vi alle ogsi nir festlig-
hederne er oversteet altid efterle-
ver vore vedtrgters for-
milsparagraf, hvor der bl.a; stir
"Foreningens Formil er via for-
eningens medlemmer - at ud-
bygge og fremme sosikkerhe-
den" .

Resten af lldfestregattaen fore-
gik pi landjorden, et fantastisk
skue og byjubilrum var det.

Carl Mplgdrd
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Filosofia.
Vi har i 5r oplevet et meget stort antal gaestesejlere, med deraf
bide positive og negative oplevelser. Det negative er at der ikke
er pladser t i l  disse b8de, isar efter at kommune har nedlagt de
r0delgronne skilte, er det nre.sten umulig at komme udefra og ffr
en soveplads nrr byen. Dog har man nu mulighed for at over-
natte ved Skovbakken, i indsejlingen i Indelukket og i lnderhavnen

, imod at erlrgge et gebyr pl kr. 30 i kommunekassen. Det gro-
teske opstfrr nir et medlem som normalt er fastliggende pi kom-
munens pladser i laven eller Hattenrs, kober et dagskort i Inde-
lukket for 30 kr. Medlemmet har betalt for sin eksterne plads, men
da den nu er midlertidig ledig, kan kommune genudleje denne p5
dagsbasis for 30 kr. til en anden grestesejler. Med andre ord denne
lille byttehandel giver en ekstra indtrgt for kommunen p5 60 kr.
om dagen, og det er jo isar en god forretning nir man trnker pi
at for en stor del af Indelukket er det SMK's medlemmer der
erholder udgifterne til El og vandforbrug.

Dette kan nasten gores spisel igt, men nlr det er udensoes sej-
lere som kober disse faciliteter af kommunen og SMK som afhol-
der udgifterne, si smager det ikke godt lrngere - ej heller nir
man kan konstatere at en hel del af bidene som ligger ved [nde-
lukket ikke er medlem af SMK, og benytter en rakke af vore surt
opsparede faciliteter.

Det positive er, at Fritid og Kulturforvaltningen har lovet at se p5
problemet, sammen med vore andre forslag vedrorende Indelukket. Nu
afventer vi spaendt deres svar.

Summa summarum - det er da godt at kommunekassen er vores
allesammens - bare udgifterne ogs8 var fordelt blandt os al le
sammen .

ITS
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Menukort

Fredoo d,30.8. dbnes kl. 12.00
Kokkeiet 6bner kl. 17.00 med et coruing bord bestdende of
H on ni n gg I ose ret ski n ke, h e lste gt tykstg g sfil et,
flgdeorotinerede kortofler mixed solot med dressing
tit dei fordetogtige pris of, kr. 68,-

Delte er eneste splsellge denne often

Stegeret - kr. 65,- 2 retler - kr.7B,- 3 retter - kr. 98,-

Lsrdoo d. 31.08, 6bnes til normol tid og der er to' selv bord,
som troditionen byder. fro kl. 12.00 - 

.|4.00.

tll den obsolut overkommelige pris, kr, 45,-

I forbindelse med "Tour de Gudend", vil der fro kl. 17.00
lordog d. 07.08 vcere folgende 3 retters menu;

Forret Loksetimbale med urtecreme-dresing,

Hovedrer 
'l*frs?g,H1;t 

med steste kartofrer,
Desserr ffIyrr"3.?""7'3i',:,8f,"5"o koge.

is og frugt
Stegeret - kr. 60,- 2 retter 'kr.78,- 3 retter - kr. 98,-

Tour-menu sondog, fro kl. 11.30
Forret Rejecoctail med flutes og smar
Hovedret Kolkuntornedos med sm4rstegte grqnsager

Desserr 5"{3{,'K,"#33\f,l;f,#!glHTebersouce



Silkeborg MotorbAdsklub
c/o Knud Jensen
llogevcj 4, Saltcn
8653 Them.

ang: T0UR d€ GUDENA 1996

Silkeborg i august 1996

Dette irs TOUR de GUDENA afholdes i dagene 7 - 8 sept, hvor ca 900 kajakroere vil ro pi
Silkcborg Soerne og videre til Randers.

TOUR'de GUDENA Komitteen har behov for ca 20 sikkerhedsbfide p{ Julso, Borreso og
Brasss, og vi hiber, at Silkeborg lVlotorbddsklub atter i ir vil hjalpe os.

Vi foreslir et mode - afholdt clen 26 augusl kl 19.30 i SMKi Kl,URHLlS, Indelukkcl, hvor vi
vil fbreligge et andret sikkerhedssystem.

TOUR dc GUDENA Komitteen lrar navne pd ca l4 bide, som tidligere har hjulpet TdG.

TOUR de GUDENA KOMIT'TEBN giver en bid brsd og en ol.

Sven-Erik Lundorf
Lindevanget 167
8600 Silkcborg. tlf 868l 5322, 4091 0508.

Kare Ulla og Emil.

Det var med dyb beklagelse, at vi erfarede at i ville rejse fra
klubhuset.
Vi syntes at i har varet et fantastisk dygtigt bestyrerpar, og vil
hermed gerne takke jer for jeres store stotte til " Vennernes "
arrangementer, hvilket vi vil komme til at savne.
Held og lykke i jeres fremtidige virke.

Pe SMK. Vennernes vegne
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Hjrelpebfidc til Tour de Guden6 7.
september 96.
Igen i 6r er vi af kttnritccn bag Tour
de Gudcnl, blcvot bcdt onr at stille
hjrelpeblde. I ir skal clcr bruges ca.
20 bfrde. lngcn trAd cr filr stor ej
heller for lille - vi skal blot ligge
pi en n&finere angivet position i
de timer roerne passerer vort om-
rtde, og give dem en hind hvis det
bliver aktuelt. Som noget nYt vil
alle bide i fir blive udstyret med
mobiltelefon, for at kunne melde
hvis en given rtler opgiver at fuld-
fore.

p.b.v. Inger Toft Svarrer
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Alt dette og mcget mere vil I fi

n&rrnere beskecl om pi et skiP-
per-mgde tirsdag den27 .august
kl. 19.30 i klubhuset.
Der er ophangt liste i klubhuset
som I bedes skrive jer pfr hvis I har

mulighed for at give en hflnd med
- i  sikkerhedens og idrattens
navn. Eller I kan ringe til under-
tegnede pA tlf. 2047 9505 for til-
melding.

Inger Tofi Svaner

Hellige koer, svar.
Det navnte kontrlkl-rrdkast, blev pA opfordring fra den afglende kantinebestyrer

(som pl davrcrcrulo tidspunkt havde opsagt) udleverel som et fortroligt udkast, hvor-

for det er med slor undrcrr bestyrelsen har modtaget disse kommentarer. Bestyrelsen

har i den endcligc kontrakt i hOjeste grad taget hOjde for de ting som blev bragt i

Hellige k6cr, sonr blcv skrevet pA baggrund i en konslant indblanding i den daglige

drift af klubhusct. I furholcl til den tidligere kontrald er der sket en lang rakke forbed-

ring for bestyrcrcn, sont lang overskygger det forhold at man nu skal s6rge for at der

er snerydning pA lortrappcn, og selv sorge for algbre mAlterne rene.

Vi har vc{ udl'a:rdigelse af den endelige kontrakt om udlejning af klubhuset, bestrebt

os p[ al givc lilrpagteren helt fri hander. Dette sker ved at de faltiske udgifter som er

forbundct mcd indtagten af driften erholdes af forpagteren, hvilket vel ikke er sl usrd-

vanligt ?. Der betales til klubben en fast mlnedlig husleje, som vi hlber er tilstrekke-

lig til at dakke den nedslidning som sker med huset og inventaret i forbindelse med

forpaglcrens indtaegt. Huslejen er fastlagt ud fra den gennemsnitlige forpagtnings-

indtagt de sidste l0 Ar.
vi haber allc vil tage godt imod de nye folpagtere i en positiv og konstruktiv and.



Fordele ved at vrere ryger!
Denne gang som lovet specielt
henvendt til vore mandliee la-
se re .  :

- den gule belrgningpi trnderne
givet et rit "macho-pr&g".

- Pigerne kan li' en fyr, der tor se
doden i ojnene.

- du er altid sikker pi at have en
stark og maskulin tobakslugt i tOj
og hir.

Vi bvder velkommen
til fOlgende nye med-

lemmer
kif Randlgv - Resenbro, Age
Mogensen - Silkeborg, Anton Juel
Jensen - Silkeborg, Johnny Greve
- Silkeborg, Jorgen Vinkler -

Voel, Karsten Lund - Virklund,

Kim Ole I-arsen - Silkeborg, Keld
VestergfirdHansen - Salten, Borge
Pedersen - Svejbrek, Erik Oudal
Rasmussen - Resenbro, Irif Jung
Nielsen - Svejbnk, Arne Torben
Hansen - Silkeborg,I-ars Schroder
- Silkeborg, Flemming Rasmus-
sen - Grauballe, Bruno Tollund -

Silkeborg, Bent Riise Knudsen -

Silkeborg
12. aueust 1996

sii
NYBADII

Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotOr.
Vi har ogsA el stort udvalg af brugtee bAde og jol ler.

D
Ca- 4O brugte pihangsmotorer.
Nye motorer til FORNUFTICE priser
Fra 5 t i l  90 HK

MALINC TIL BADEN I
Vi har et stort udvalg af

INTERNATIONAL
mal ing og t i lbehor
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l i ra mcdlcrn l i l  rnedlem!

Bil l igt: NY'l '  & I i l tLl(; ' t '
Udstyr, antcntttcr, klt l l lcr l t t .v.
Kort sagt; nrattglcr clu rlogct til

VHF e l ler  Walk ic- ' t 'a lk ic  -  sA

kontakt "SMK04"
Lrif Birck, Havmosevej 19, Sejs,
Tlf. 8684 6162 eller 3086 6662.

Ny forhandler af P.Y.'s serie til bi-
dens pleje.
Kob t i l  s rcrdeles fordelagt ige
SMK-priscr hos
Alfred Kruse, Vesterbakken 29,

8600 Silkborg. tlf. 8682 8260.

Iflubhusets
Abningstider
Fra l.Juni
l'{andag 8.00 - 20.00-,*,
llndag- soneg 8.00 - 22.00

1/^|Df, | !r.}r:9-.t.abnffkl- r2-oo

LrD D J SIHHfl#; "-'.'33,"

PENGA'N
YrcHf'NG

P.Y. Danma*I
Marit im Farve & Lak
Norrevanqet 

-14

8600 St lke-trotq
Telefon 86 80 06 42

30 82  05  26
Telefax 86 80 35 80

BROSLAGNING
BOLVERK SAMT
NEDRAMNING AF
FORTOJNINGSPELE
UDFORES

CHR. VARMING PEDERSEN
TLF.: 8684 s18t - 2922 5181

rt..}|rddilta


