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Det sker.:
Itrdag den 5. oktober kl. 8.00. Oprydningsdag i klubhuset, vi star-
ter dagen med morgenkaffe.

SOndag den 6. oktober kl. 10.00. Standerstrygning i Indelukket.

LOrdag den 12. oktober kl. 18.30. Afriggerfest - se annonceringen
andet sted i bladet, og se at fi dig meldt til, der er begrrenset deltager-
antal. Tilmelding enten pi opslaget i klubhuset - eller til Torben p6
telefon 8682 6179.

Tirsdag den L2. november kI. 19.30. Klubaften i klubhuset - Film.

Fredag den 6. december kl. 19.00 fuets julebanko. Torben har lovet
at vi igen i ir kan ft stillet sulten inden tallene flyver gennem luften"
Husk bordbestilling til spisning denne aften.

Mortensaften
SOndag den 10. november 1996.
Spisestedet, SMK's Klubhus, tilbyder fOlgende menu:

Klar suppe med k4d- og melboller,flutes.

Andesteg med rOdkil, brunede og hvide lurtofler,flgdesauce.

Ris a'la munde med kirsebersauce-

Pris pr. couvert kr. 118,-
Reservation nodvendigt, enten ved henvendelse i "Spisestedet" eller pfl
telefon 8682 6179..
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Sig nermer tiden hvor bddene sknl op.
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SMK - NYt

Nr.: 5,4. e]gang. Qlag -:8OO
Udglv€t I smred m€d SMKS bosfyretse.
Bsdlgsrlng- (anwh.) -:

Ingor & H€nrlk Toft Sva.ror
Rynorholtwel 1 8, Swlbak
8@0 Sllkeborg
Tlf.: 8684 5012 - 2047 9505

Bladud q.:
Rlchard Jonssn 8684 6725
John Sar€nsen a825425

Fom€nd .:
Knud E. Jsnson 8684 7484

Kgssror .:
Am6 Somsr 8682 0882

Nastfomnd & $kr€td.:
IngorToft S\rarer 8684 5012

Ctvrlga medlommer
Allan Nygaard 8680'1444
PsorJ€nson 8680 2169
Probsn Honrlkssn 8680 4723
Carl Molgaard 8682 5360

Udvala.:
lCubhussl -:
Allan Nygaard 8680 '+444

PserJens€n 868021@
l<antlnoudvalg.:
PrBbsn Honrlksen A68,0 4723
Carl Malgaard 8682 5360

Brcudvalg.:
Allan Nygaard 8680,14r+4
P€erJonson 868021@

Hlmmolbl€rggrunden .:
PeerJonsn 868021@
L6lf G. Thog€rsen 8682 3658

Sslsqrundsn.:
Allan Nygatrd 8680 '1444

l{ubaftn€r.:
PBben Henrlksen 8680 4723
Carl Malgaard 8682 5360

Brugoredet.:
Allan Nlgaard 8680,1444
CarlMalgaard 868253@

SMK v€nnsr .:
Inger Tott SErer 86a45012

Vlgtlgs tel€fonnr.:
Kantlnen 86826179
Opsyn Indetrrkksl 8680 1889
VojrudCgl€n 153
Lyngby Radlo 133
Sllkoborg Polltl 8682 3900

sMK - l,ut
Udkommer Daadllne
Nr. 6-96. Decerber 96.1 1 .O1

' r - r  1  I  - , - ^ 1Formanden har ordet.
S3 neermer tiden sig hvor vi skal have biden
pi land. Sensommeren blev jo god med mange

solskinstimer - og der kan komme nogle
endnu.
Jegvil minde om oprydningsdagen den 5. ok-
tober. Der skal nogle ud til Sejsgrunden, men

vi starter som vanligt, i Indelukket til mor-
genkaffe. Husk ogs8 standerstrygningen den
6. oktober kl. 10.00.
Husk ogsl tilmelding til afriggerfesten den 12.
oktober.
Med hensyn til navigationsundervisningen, har
jeg forst8et at der er mange pE holdene i flr.

Det er dejligt at si mange tager pl disse kurser
- det fremmer sikkerheden pE soeme.
Til slut en tak til Ulla og Emil for 4 frr i klub-
ben - og velkommen til Runa og Torben.

Med venlig hilsen
Knud E. Jensen

Frikadellefesten.
I det mest pragtfulde sensommervejr, blev 6rets frikadellekonkurrence
aftroldt pi Himmelbjerggrunden. Sidste flrs vindere; Borge, Henry og
Palle havde lagt sig godt i selen og kunne ud pi de smfr timer konstatere
at succesen var hjemme.
Forste del af seancen havde samlet 23 deltagende bide, (og en del
plankevrerkskiggere som lige skulle have nogle staldtips til neste ir)
og ret hurtig bredte der sig en liflig duft over bjerget. Dommerne be-
domte frikadellerne udfra folgende kriterier; farve, facon, stegning, kon-
sistens, forarbejdning og smag. Efter voteringen kunne dette irs vin-
dere og dermed nreste 8rs arrangorer kires.
Nr. 1; Thomas Krog i Olivia
Nr.2; Niels Just i Kibi
Nr. 3; Preben Vestergaard i Bonny I-ass
-Som et lille kuriosum kan nrevnes at Thomas og hans familie blot f6

timer for arrangementet var blevet medlemmer af klubben.
Arrangorerne kunne ved stor velvilje fra sponsorerne uddele prrmier
til samtlige deltagere ..A,ret fars gik til Jens i Comich der havde forsogt
sig med grgnne frikadeller, krydret med masser af dild. Nu har Jens et
helt flr til at forbedre sine egenskaber som kok.

Efter konkurrencen var det med at fi madkurvene frem til den store
frllesspisning, og snart var alle borde og brnke fyldt til sidste plads.
Mange nye medlemmer havde denne aften fundet vej til Himmelbjer-
get og udtrykte stor glrede ved endelig at have vovet sig frem i lyset.
Godt mrtte efter de kulinariske oplevelser, skulle vi prove krcfter ved
en Albani-tovtrrkning. Det vindende hold var de som havde spiste
flest frikadeller - tror vi - de var i hvert fald tungest. Gevinsten var en
kasse Albani.
BOm og barnlige sjrele kunne muntre sig med Prebens flodebollekaste-
maskine. Et festligt indslag.

En glad og dejlig aften hvor hyggen, glreden, sang og musik var i abso-
lut hojsade. Et dejligt minde om harmonikaemes dejlige toner der flod

Forlsattes pl side 5
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En god sejlerkammerat gik bort.

Det var med sorg vi i Silkeborg Motorbaadklub
erfarede at vor trofaste medlem Soren
Thygesen er giet bort.
Vi vil mindes Sorens gode humor og kvikke
bemarkning nir han ifort sin skipperkasket
lagde Sejc til kaj.

,4Eret v&re hans minde.

Inger Toft Svarrer
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Bestyrelsen informerer !
Siden sidste nummer af SMK-
Nyt, har vi haft vort Srlige mode
med Hjejleselskabets bestyrelse. I
&r var det SMK som var vrrter.
Undermgdet navntevi, at primrrt
Migen og nonstop b8den havde
varet til gene for nogle bide i den
for lobne sommer.  Rs.  Hul l ,
Hjejleselskabet kunne informere
om at der var foretaget nogle ju-
steringer i M8gens ballast, som
skulle medfore at kolvandsbOlgen
nu kan taemmes, ligesom vi ud-
trykte forstflelse for at skibsforeren
skal lare det nye skib at kende.
Regattasejladserne blev ogsi be-
r0rt, ogvi blev opfordret til, under
sidanne sejladser, at afuente fl8-
den kom i havn, hvorefter vi er
velkommen til at fortOje til denne,
hvilket jo ogsi giver os nogle gode
pladser midt i havnebassinet, som
er lette at forlade nir hjemturen
kalder. Endvidere blev vi fore-
spurgt om vi ville deltage i en op-
rensning af hele ilobet, sammen
med dykkere. Dette kunne vi jo
blot melde stor interesse for, og vi
afuenter nu naerrnere besked fra
Hjejleselskabet.
Himmelbjerggrunden: Vor ansog-
ning til A,thus Amt omkring tilla-
delse t i l  opfore lse af  laskur /

opbevaringsrum pi grunden gav
positiv resultat, vi opn8ede tilla-
delsen under forudsrtning af at
andre interesser ikke havde ind-
vendinger - og det var der. Vi har
netop modtaget afslag fra Silke-
borg Skovdistrikt, men har beslut-
tet at anke afgorelsen. Vi hflber
stadig positivt.
Indelukket/klubhuset: Vi har be-
sluttet at renoveringen af klubhu-
set starter med opsrtning af nye
lofter, som samtidig forsoges ha-
vet sf l  vi udnytter sper-
konstruktionen og derved opnir
mere luft i lokalet, samtidig skal
der etableres en ny udsugning og
genvinding af varmen fra kOkke-
net. Der bliver pilagt ny gulvbe-
lrgning i hele klubhuset, og val-
get er her faldet pfr tra. For at tage
mest muligt hensyn til forpagte-
ren, vil renoveringen blive sat i
gang i januar mfrned, hvor der jo
traditionelt er en stille periode.
Tour de Guden5: En stor tak skal
lyde til de24bide som meldte sig
som sikkerhedsbide til dette lob.
En speciel tak til Ry Bfrdlaug for
godt samarbejde. Alt forlOb per-
fekt - ogsS vejret. [ 3r var der etab-
leret et nyt sikkerhedssystem, og
med nogle fi justeringer, kan vi fra

vores side melde at dette funge-
rede optimalt.
Redningsveste: I sidste nummer af
SMK-Nyt var der en opfordring
fra et medlem om at klubben in-
vesterede i redningsveste til udlfln/
leje. Vi har objektivt vurderet
dette, og er kommet til den kon-
klusion, at det vil vrre svert at
hindtere, forstiet pi den mide at
vi skal have en person til at udle-
vere og modtage disse veste, tr&-
sten hele dOgnet. Dette sammen-
holdt med at vi er blevet informe-
ret om at man kan leje veste hos
kanoudlejeren for den beskedne
sum af 25 kr., har gjort at vi ikke
mener dette kan lobe rundt.

Sekretur
Inger Toft Svarrer.

PENGAINurcrrnnc
P.V. Danmad(I
Maritim Farve & Lak
Narrevanget 34
8600 Silkeborg
Telefon 86 80 06 42

30 82 05 26
Telefax 86 80 35 80
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HEMPET

REITAR
SILKEBORG TOMMERHANOEL A/S
NNfv f i6a  r  r t  @sra i t@6 rar tsddo4r r

Frikadellefesten (rortsat fra side 3).

omkring bordene og bilet og langt
ud over Julso's vover.

Prcmierne var denne aften spon-
soret af fOlgende firmaer;
Normann Super & Dybkrr -

Fotex - Kongshedens WS - Siim
Elektro - Eberhardt Polser - Kaj
Geert - SlagterBo - Sejs Marine-
center - Naturgas Midt-Nord -

Arbejdernes I-andsbank - Gristen
Salater - Elfac - Albani - Carsten 

'

Bjenegird.
/TS.

Fi altid et tilbud fra

KONGSHEDENS VVS
TLF.86 85 12 15 B|L-TLF.30 86 72 15

$t



Brandslukningsovelse pfr Skanderborg S0.
Mandag den L. juli stod der pfl ka-
jen en flok SMK'er fra Silkeborg.
Vi si straks, at der var fremmodt
nogle forhflbningsfu lde sejlerfolk.
Kendetegnene var der. Nogle si ud
til at have redningsvest pE under
blusen - s8dan lige der, hvor ma-
ven plejer at sidde. Med sig havde
de redningsudstyr i tasker og po-

ser. Vi m6tte konstatere, at det var

imod HAISBRAND.

lnga og Dieter tog pent imod, for
det varjo deres id6.

Grsterne blev brnket ombord i 3
bide. Palle, Niels og Dieter ka-
stede fortojningerne, og si gik tu-
ren ud af havnen.

Ca 123 meter fra kajen begyndte
slukningsarbejdet. Vejret var no-
genlunde. Efterhinden som sluk-
ningsarbejdet skred frem steg hu-
moret, men si kom regnbygen, og
harmonikaen m8tte frem for at
hreve stemningen lidt.

Vi sejlede langs byen - ud mod
Kalv6, oen hvor der har varet
munkekloster. Vi kom ogsfr forbi
Sct. Thomas med den lidt serprr-
gede historie. Skanderborg er langt

over 400 frr. Lidt historie om bYen
blev fortalt. Chr. [V laerte at sejle
p3 soen.

Vi mltte skyndsomt ile hen imod
golfklubbens bro for at lanse
bundtankene. Der var nogle, der
var ved at f5 vand i Ojnene. For hoj
vandstand indenbords mi behand-
les med varsomhed.

Vi satte kursen mod Sct. Croyes.
Der havde Hans Jorgen og Bette
P. tpndt op i grillen. Der blev
dakket op i vores hus med tallerk-
ner og krus. Den faste fode af kgd
og brod kom pi grillen. Salat og
det ANDET kom pi bordet og
spisningen kunne begynde.

Men si blev der meget stille. 2
gave folk fra Silkeborg overrakte
SMK's platte og stander til tnga og
Dieter. Der blev takket for gaven
med Onsket om et udvidet samar-
bejde og venskab imellem klub-
berne. samt SMK's venners fan-
tastiske gode mtde at vare p5 over
for os fra Skanderborg.

Efter at maden var blevet indta-
get, var der redningsovelse i at
efterslukke halsbrand. Der blev

spillet musik og leget med kugler.
men det gode holder ogsi op. Vi
mfltte til at afslutte med "I sko-
vens dybe stille ro" og "sku' gam-
mel venskab rent forgo" . Hjem-
turen kunne begynde. Vandet var
helt stille og lysene fra byen spej-
lede sig i lange striber pi vandet.
Pfr kajen tog vi afsked med ven-
nerne fra Silkeborg, med hibet om
et snarligt gensyn.***"'#h::;y;.

Pigefest.
Angfrende pigefesten i L997,
kunne jeg godt tanke mig at hore
fra deltagerne om det er den rig-
tige mide vi holder denne fest pi.
Giv jeres mening til kende, da det
er den eneste chance vi har for at
fl gjort det si godt som muligt.
Jeg har flet nogle enkelte tilken-
degivelser fra nogle piger, men
horervi ikke fra flere bliverdernok
ikke lavet om pfl festen. Fat pen-
nen og afse de 3,75 p|et frimarke
og skriv til mig, eller lag det i
klubkassen i lndelukket. GOr din
indflydelse grldende.

ChangPuggaard - Dalsvinget 109,
8600 Silkeborg
Aktivitetsudvalget.
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BROSLAGNING
BOLVIERK SAMT
NEDRAMNING AF
FORTOJNINGSPELE
UDFORES

CHR. VARMING PEDERSEN
TLF.: 8684 5181 * 2U22 s181

I-ANDBRUG.INDUSTRI

v/ Kaj Johansen . Bohrsvei 4 '8600 Silkeborg

SALG'SERVICE. MONTAGE
TLF.86 801322

Bi l te l€fon4051 1342



En dyr maritim fidus.
Told og Skat vil foretage lands-
drkkende aktion mod maritim
momssvindel. Flere potentielle
bidkobere er pl det seneste blevet
opfordret til at deltage i denne
omgielse af EU direktivet vedro-
rende handel med brugte bide over
landegrrnser. Koberman en bnrgt
bed i eksempelvis Tyskland, er
denne belagt med landets moms-
sats, i dette tilfrlde l5To.
Problemet opstir n8r bfiden
ikke reelt er brugt, og her har
opfindsomheden ingen gren-
ser. Told og Skat har fundet
eksempler pl at en nybagt bid-
ejer via srelgeren har solgt sin
b5d igen for at kobe den i Tysk-
land - bide er kort syd for
grensen pi en blokvogn for at
blive handlet og derefter retur-
neret til Danmark igen. Man kan
si sporge sig selv om denne
koretur har betvdet. at biden er

Som Told og Skat udtrykker det;
kober man en bed til en million
og sparer  100.000,  kan man
godt begynde at skrre i
julegavebudgettet, da svindlen
kan udlose op til 500.000 i eks-
tra regning.
En kontrol af btdforhandlere har
afsloret 35 tilfaelde af moms-
svindel, og kontrollen forventes
at fi et landsdrkkende omfang
senere pi 5ret.
I forbindelse med aktionen, er
der fundet bfrdforhandlere, der
i medierne har annonceret b5d-
salg med den lave tyske moms.
Sosportens Brancheforening
har t idl igere hort rygter om
denne form for momssvindel og
sendte i april en prrcisering af
definitionen pi en brugt bid ud
til deres medlemmer. 

ITS.

Tak!

Tak for den positive modtagelse vi har f8et i forbindelse med vor op-
start i SMK's Spisested i Indelukket.

Tak til alle som lagde vejen forbi til vor reception den L5. september.
Tak for blomster, flasker og alt det andet.

Torben og Runa.

Side.: 8 Nr. 5,4. lrgang, Oktober 1996. SMK- Nyt SMK- Nyt Nr. 5,4. lrgang, Oktober 1996.

Menukort
Julefrokost i SMK 1996.

Fro fredog den 22. november til lardog den 2l . december,
vll det vcere muligt of bestllle Jule to' selv bord,
hver fredog og lardog often (begge doge Incl.)

Julebordet onrettes som to' selv, og kommer til of bestd of:

Morineret slld med korrysolot
Krydderslld med log og copers

Fiskefllet med remoulode og citron
Lun leverpostej med chomplgnons og bocon
Grovod loks med dlld/sennepsdressing
Sylte med sennep og rodbeder

Ribenssteg med r@dk6l
Medister med @dkfil
Frikodeller med stuvet hvidkdl
Andesteg med svedsker
Gloseret julesklnke

Ris o'lo monde med kirsebcsrsouce
Osteonretning med klks
Frugtfode
Fordkellige slogs brad og sm@r

Pris pr, couverf kr, 98,-



Regler
Rrgler er,til for at bpydes, er drr nogle'som mener. Redaktionen
hai meget mod vorvilje, denne gang brudt;med ei aivoie,vigtig-
ste regler; InUlreg mfi ikke i_nderholdA personlig forfOlgeise og sXat
v*f.e,iitf..Clmen,infCreSCel,Vj.,.har,i,,dette.nr..nrett0t,,biinge..2...indlb$'.,
som stridei imbd voii grunaregler. Vi UeAer Ul,it,dette er en l
enlig svale.

Rcdaktionbn,

Hel I igg kggf ( Abent brev rortsat ).

Som medlemmer af henholdsvis SMK. og SMK's venner har vi vendt
botten pi hovedet, for at se om der faldt noget ud. Derfor har vi ingen
forstflelse forat et tidligere menigt medlem af klubben, men som nu har
fflet nogle befOjelser i forbindelse med kantinens drift, nu pludselig
vender L80 grader, i forhold til hans tidligere indlag "Hellige koer".

Derfor er det med nogen forundring at man i sidste nr. af SMK nyt som
svar pfl vores indlrg i seneste nr. kan lrese at nrvnte "kontraktudkast"
kun er udleveret til de afglede kantinebestyrere, som et fortroligt stykke
papir.
Vi er i besiddelse af en kopi af kontrakt/ forpagtningsaftale som er ble-
vet udleveret til en af ansogerne til den dengang ledige stilling, Henrik
Jensen.
Bestyrelsen kan da ikke vrcre uvidende om, at de selv har udleveret
disse papirer til denne ansOger.
Navnte ansoger er ikke medlem af SMK. Derfor kan undertegnede ikke
forsti at den nrevnte kontrakt/forpagtningsaftale kan fremsti som et
fortroligt dokument.

Hvordan kan en bestyrelse/ klub bruge ordet fortroligt i denne sam-
menhreng. Bestyrelsen eralmindelige medlemmersom ervalgt af med-
lemmerne til nogle tillidsposter med de befOjelser/ forpligtigelser som
dette indebnrer.
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Derfor er det vrsentligt for os at f8-UlderStrere!, at vores indlreg i det

seneste blad ikke havde til formfil at skabe splid, eller pi anden mtde

undergrave det arbejde som den siddende bestyrelse udfgrer, men blot

benytte os af medlemmernes retl pligt til at kigge den siddende besty-

relse over skulderen, og herunder evt. at gennemse protokoller og andre

skriftlige aftaler.

Men det er i klubliv, rgteskab, og erhvervsliv sidan, at man helst skal

have et kvalificeret modspil i form af konstruktiv kritik eller andre

meningstilkendegivelser. Hvis noget sidant ikke er tilstede, kan man

kun gfr ud fra at det man g$r og laver, er rigtigt !

Derfor vit vi gerne afslutte dette indlrg med, at g1redet helt klart, at

vores hensigt med disse indlag kun har haft til form8l, at sikre besty-

rerne i SMK's kantine de bedst mulige betingelser for at gore klubhu-

set til et varested for medlemmerne.

Med venlig hilsen
Ilarry Wessby og John B. Sdrensen.

Kommentarer til Harry og Johns indlreg.

Nir man vender botten pi hovedet, ved man hvad der falder ud, sflfremt

man har gjort sig den ulejlighed at se ned i botten.

Kontraktudkastet er udleveret til samtlige ans0gere, og med samtlige

havde vi en aftale om, at de behandlede materialet fortroligt, ligesom vi

naturligvis behandlede deres ansogninger fortroligt.
At I ikke kan forst5 at materialet er udleveret pi disse pramisser, er kun

beklageligt.
I navner Jeres ret til som medlemmer, at kikke bestyrelsen over skul-

deren og gennemse protokoller m.v.



John, du er ikke medlem af SMK, denne ret tilkommsr alene vore med-
lemmer.
Harry, havde du kontaktet os og stillet de sporgsmfll, som du Onskede at
fi besvaret, havde du fiet svaret.

En forudsatning for et langt samliv/klubliv er tolerance, Sbenhed, ar-
lighed og det at man kan stole pi hinanden. I kan stole pl os, og hvad
har vi fiet ?, ikke konstruktiv kritik, for det kan man kun give, nir man
samtidig har sikret sig den nodvendige baggrundsviden.
I har overset en vrsentlig ting i Jeres korstog over for undertegnede.
Det er den tidligere bestyrer, som I si varmt har talt Jeres sag for, selv
har opsagt stillingen som bestyrer. opsigelsen kom umiddelbart efter,
atjeg var valgt ind i bestyrelsen i foriret, og efter at vi i kantineudvalget
forsogte at komme i dialog med den tidligere bestyrer, om hvilke an-
dringer, der skulle til for at tilgodese alles synspunkter.
Opsigelsen blev begrundet med, at man for generalforsamlingen
havde besluttet at holde op efter sommerperioden, og at man, nu da vi
onskede denne debat, fandt det mest korrekt at meddele os beslutnin-
gen-

Jeg er glad for, at Jeres indlrg kun har haft til form8l at sikre bestyre-
ren de bedst mulige betingelser for at gore klubhuset til varested for
medlemmeme.
Vi har ud over Jeres gode formil, ogs5 det form5l, at sikre at klubbens
medlemmer ikke skal betale et tilskud til den daglige drift af restau-
ranten.
Dette har vi sikret i samarbejde med den nye forpagter.
Forpagteren har udstrakt frihed til at drive restauranten. Han betaler
den storste part af de omkostninger, der er forbundet med driften, og
derudover en passende husleje til dakning af den nedslidning og
vedligeholdelse, driften af restauranten piforer klubben.

Jeg betragter hermed sagen som belyst, og debatten afsluttet. Alle
medlemmer er selvfolgelig velkommen til at kontakte bestyrelsen for
yderligere information.

Carl Mglgdrd.
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Afriggerfest 12. oktob er 96 kl. 18.30
Ja si er der altsi tid til en fest igen. Denne gang afriggerfest.
Vi skal have en tilmelding st hurtigt som muligt, det er desvrrre kun de
forste L00 som tilmelder sig som kan kommer med. Udfra devisen forst
til molle, si det er bare med at kbmme til telefonen.
Vi hfrber rigtig mange nye medlemmer finder ned i klubhuset og til-
melder sig denne brag af en fest.

Menuen som Torben og Runa har sammensat til os, bliver som folger;

Forret; Lalesefarseret rQdspette med rejer og dild/lemondressing
Hovedret; Skinke ogleller oksehqjreb, skiret for af k4kkenchefen

kartofler og sauce
Dessert; Is a'la fantasia

Kaffe

Der vil for maden, under og efter, vrre forskellig underholdning og
konkurrencer. Hvad dette bestir af skal vare en overraskelse, forbe-
holdt deltagerne. Sidste 5r fik vi besog af Birthe Kjar?, i 3r arbejder vi
p5 at fi en endnu storre kunstner, hvem ved miske fir vi besog af Dolly
Parton ?

Musikken leveres i Er af en af Danmarks bedste duoer, sfl alt i alt tror vi
pfl at det bliver en god og glad aften til den beskedne pris af kr. 90'- pr.
person.

Husk tilmelding til Torben og Runa i klubben pi telefon 8682 6179,
eller skriv jer p6 listen i klubben.

Hilsen Chang.
alAivitetsudvalget.

PS; Som noget nyt harvi i 5r lavet en aftale med Torben om morgen-
kaffe sondag morgen efter afriggerfesten.
Rundstykker, kaffe, ost og syltetoj fra kl. 8.00 pris pr. person kr.2O,-
I-ad os modes sondag morgen - tilmelding til Torben ngdvendig.



"Spisestedets"
Abningstider
Fra 1. oktober
Mandag - Torsdag I 1.30 20.00
Fredag 11.00 2r.00
Lordag & Ssndag

OBS'
10.00 2L.00

I(skkenet er Lbent
lnandag - torsdag
treda.€
lorda!, - sondag

12.OO -  Lg_OO
12.OO - 20.OO
11 .30  -  20 .OO

NAR DE PROFESSIONELLE
RESULTATER SKAL PENSLES UD...

Fo, gor-dst.Eolv loiial ar dlr Codr ,ld al tEnl! iroJ

Shrla l.Ne. qg milao ;A Drawrcnsvci. }!d |:n du llia
protrsrion€[ g,ei oC kabo Skall hvalitet3 naftne. tm

bl.a. brugcs al mdr.li|mal Hcfm. Rasmussca J3.

5KAf.A
. Vl grr dlg Ul m.lct, mo3tor,,.

t.ryor og milF . Or.wsgoivoi 58
060o Sllcboro . Tll. 06 00 5t 33

fr l
_ r l . l

I r l
HtRftt. MSilUSStil A/S

suttcriflmo
TvE,gsde 26 . 0600 Silktoorg . Tl. 85 02 50 33 A,>ffi
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HelveJS.
Efter godt fire frr som kantine-
bestyrere i  SMK har vi,  som
skrevet st8r i  Carls halvvejs
indlag i sidste nummer, valgt

at soge nye gtesgange. Fire 5r

synes umiddelbart som lang tid,

men for os er tiden flOjet af sted.
Si hurtigt, at vi faktisk kun hu-

sker tiden som vaerende posi-
tiv, dermed ikke sagt, at alt har
vrret rosenrodt.
Positivt !!
ja ,  det  var  det  -  den onsdag
hvor vi sagde farvel til vore ven-
ner, stamkunder og forretnings-
forbindelser. Sent skal vi
g lemme denne dag.  Dageu
startede med hyggelig morgen-
bord, derefter, med hjalp fra
venner, stod programmet pi lidt
rengoring, forberedelser af sa-
lat m.m. Endvidere skulle der

ogsl fragtes en del del sager

hjem i privaten.
Kl. 16 var vi si klar til at tage

imod de, hvis vej t i l fr ldigvis
faldt forbi - ca. 150 til 175 kom

for at tage afsked. Det var helt
rorende. Heldigvis f ik vi mad
udefra, si der var nok - og som
det  smagte -  Himmelsk.  Og
som vi blev begavet - det var

flot, sfr flot at vi overvejede at
gentage succesen om torsda-
gen .
Tak !!
N3, men alting har jo en ende,

s5 for os er der kun at sige;
Tusind tak til alle Jer som tro-
fast har stottet os, som har hjul-
pet os nir det brandte p6. In-
gen nrvnt - ingen glemt. Ven-

skaber knyttes.
Hilsen

Ulla og Mille

-. Bqd & Motor 4/0nt^

Itlll**lq+$n*4,n''*
NYNAOII

Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impotor.
Vi har ogsA et stort udvalg af brugtee biide og joller.

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

MALTNc rn nAonn t
Vi har et stort udvalg af

INTERTIATIONAL
maling og tilbehor


