
Postbesgrget blad
s7016, (824sAnC).

Det Sker
Fredag den 28. februar kl. 19.30 I klubhuset. En aften nred P.Y. -

JOTUN, Tips og ideer til vedligeholdelse af b6den. Sidste gang P.Y. -

JOTUN inviterede til en informationsaften omkring produkter til b5*
dens pleje og forirsklargoring blev det noget af et tillObsstykke - det
g0r det sikkert ogsi derure gang si det vil sikkert vare en god ide at
komme i god tid. PS. Kantineforpagteren har ogs6 derme aften et godt
tilbud til ganen, se andet sted i bladet!

Fredag den L4. marts kl. 1"9.00 Generalforsamling i klubhuset, se
indkaldelse og dagsorden side 5 i dette blad. PS. Der er mulighed for at
starte aftenen med en gang "Valgflrsk" fra kokkenet! - PS.: Husk at
medbringe kvittering for betalt kontingent! ! ! ! !

Onsdag den 19. marts kl. 19.00, Foredragsaften med Svend Billes-
bolle, der i "Stormy II", en 16" sejlbld har besejret verdenshavene. Ar-
rangementet foregir i Sejs Hallen.

Lgrdag den 5. april Pigefest i klubhuset fra kl. 14.00 - se annonce
andet sted i bladet.

Lgrdag den 19. april kl. fra kl. 9.00 Oprydningsdag, vi nrodes ved
klubhuset.

Sondag den 20. april kl. 10.00 Standerhejsning i lndelukket.

l,ordag den 17. maj Pinsetraf pl Himmelbjerggrunden.

Lgrdag den 24. maj Motorsejterkapsejlads - Aktogtu.

Iardag den 31. maj Falck- & Markedsdag i lndelukket.
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Husk Generalforsamling i SMK den
T4. mafts 1997 ! se indkaldetse- & dagsorden side 5



Nr.: 1,5. argang. Oplag .:825
Udglvet I samrad mod SMKS bsstyrslso.
R€dlgerlng. (anwh-) .:
Ingsr & Hsnrlk Tott Waner
RynodEllsvol 1 8, Svejb€k
8600 Sllkeborg
r|/,: A6€,4 5012 - 2047 9505

Bladudvalg.:
RhhardJenssn 86846725
John Sorsnssn 8682 5425

Forrtsnd .:
Knud E. Jonsen 8684 74a4

Kasor€r .:
Ame Sommer 86820882

N€estfonnand & s€krota.:
Ingsr Tott Svarer 86E4 5012

@vdge medlemmer
Albn Nygaard 8680.14.+4
P€srJsnson 8680 216e
Prsbsn Hsnrlks€n 8680 4723
Carl Molgaard 8682 5360

Udvalg.:
Klubhusel.:
Allan Nlgaard 8680 4444
PssrJsn$n 86802169

tGntlneudvalg -:
Proben Henrlkson 8680 4723
Carl Molgard 8682 53@

Broudvalg.:
Allan Nlgard 8680,1444
PssrJsnson 8680 2169

Hlmslblsrggrunden .:
PesrJenson 868021@
L6lf G. Thogerssn 8682 3658

Ssrs grundsn .:
Aflan N!€aard 8680 4444

Klubaftner.:
PrBbsn Henrlkssn 8680 4723
Carl Molgaard 8682 5360

Brug€nadet.:
Allan NlEaard 8680,1444
CarlMolgaard 8682 53m

SMK v€nner .:
lnger Tott Svarsr 8684 5012

Vlgllg6 lol€fonnr.:
Kanllnon 8682 6179
Opsyn Indslukkel 8680 1889
V€lrudCqten 153
Lyngby Radlo 133
Sllk€borg Polltl 8682 3900

sMK - tt/t
Udkotrvn€r
Nr 2.97 lvlarts
Nr 3"97 t\ilal
Nr 4.97 A€ust
Nr 5.97 Oktobsr
Nr 6.97 Dscsmbor

Dsadllno
97.03.',r5
97.05.01
s7.o7.20
97.09.30
9 7 . 1 1 . t 5

Formanden har ordet.
S8 gir vi lysere tider imod igen, men det ser
ud til at vi skal have endnu en h5rd isvinter -

ligesom sidste Er. Dette kan godt blive htrdt
ved vore broer, vi kan nok ikke forvente at
vrere lige si heldige som sidste vinter, hvor
isen toede meget langsom uden vind, dog har
vi lov at hibe - eet er sikkert vi g5r imod
lysere tider !.
Hvad kan vi s8 forvente af 1997 ? I den nu-
varende bestyrelsen vil vi prove at gore det
s8 godt som muligt frem til generalforsam-
lingen den 14. marts. Derefter er det op til jer

igen at valge den bestyrelse I tror pfr, kan
tegne et fornuftigt tr.
Der er fuld gang i renoveringen i lndelukket.
Det er dejligt der er sl mange der gar et fri-
villigt arbejde der. Tak til jer !.
I det nye 8r er der flere nye aktiviteter plan-
lagt - se irsoversigt pE bagsiden af dette blad.
Til slut en opfordring til Jer. Slut op omkring
arrangementet den L9. marts, arrangeret af
Silkeborg Sejlklub. Det er den 70 frrige Svend
Billingsoe der fortaeller om en jordonrsejling

i  Stormy2.  Arrangementet  f inder  s ted i
Sejs Hallen,
Husk ogsi SMK's sommerfest den 13-15 juni

1997. Srt krvds i kalenderen.

venlig hilsen
Knud E. Jensen

formand.

Mindeord.
En kold dag i december modtog vi underretningen om at Erik Chri-
stensen, ikke mere var iblandt os. Erik, som i daglig tale gik under nav-
net Bette Erik, sov stille ind den 16. december efter kort tids alvorlig
sygdom, kun 59 8r gammel. Til sommer er vi mange der vil savne Erik,
nir der trommes til andagt pi bjerget - dette var fra hans side altid
omgivet med stor humor og prrecision.
I Silkeborg Motorbaadklub vil vi huske Erik for hans altid gode humor
og engagement i klublivet - Erik stod for vores julebanko i mere end
1,0 ir - et bankospil han styrede med professionel entusiasme, og kofi
tid fgr hans alt for tidlige bortgang, skrenkede han klubben samtlige
rekvisitter til dette arrangement. Vi gik aldrig forgreves til Erik - selv
til bankospillet som blev afholdt den 6. december var han den store
drivkraft, og foranledigede mange gaver hertil, ligesom det var ham
meget magtpiliggende, pi trods af sygdom, at informere os om hvor-
dan vi skulle afuikle spillet.
Endvidere var Erik fast stemmetreller til vore generalforsamlinger, et
hverv der altid blev rpgtet med stor omhu.
Mange tanker gir i denne tid til Eriks hustru Lissy, og vi ved at SMK's
medlemmerne vil stCItte og give dig en h8nd n6r du har behov.

p.b.v.
Inger Toft Svarrer

Korrektion.
I sidste nr. af SMK-Nyt bragte vi de aktuelle priser p3 kommunale
bidpladsleje. Desvnrre var der faldet en linie ud. Pensionistpriserne er
desvrrre kun greldende for de som er under overgangsordning. Det ville
ellers vrere et godt initiativ fra kommunal side om man ogsi indfprte
pensionistrabat p6 bidpladser. Hvorfor ikke ? - pensionister som rejser
med bus-tog, tager pi kurser og s3 videre kan opnl rabat, hvorfor kan
de som dyrker friluftslivet til sgs ikke ffl de samme betingelser ?

ITS.
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Bestyrelsen informerer!
Renoveringsproj ekt til UG.
Det er svert at finde roser nok n5r
man skal beskrive de mennesker
og det projekt der er lobet af sta-
blen i vort klubhus her i januar

m8ned. Uden en fast keme af fri-
villige medhjalpere havde vi al-
drig n8et frem til m6let til den fast-
satte tid. Al vor frygt er blevet giort
til skamme - pludselig havde vi
nasten alle typerh5ndvrrkere re-
prasenteret - og alle var sardeles
villige til at give en h8nd med. Ikke
mindst vort eget tomrersjak har
lagt et enormt stort arbejde lige fra
nedtagning af lofter til isolering og
genopbygning i lokalerne - og
hermed sparet os en for en stor
udgift. Denne 5nd som disse 4 gut-
ter helt uselvisk lagde for dagen,
ved hver morgen at stille kl. 8 for
at gfl hjem nir morket var faldet
p6 - det er noget der luner. Ogsi
maler- og renoveringssjakket har
ydet en stor og bemarkelsesv&r-
dig indsats. Pi alle de andre med-
lemmers vegne skal lyde en stor
tak fordi I gjorde det muligt at
strakke kroneme si langt, til stor
glade for os alle.

Og hvad er det si der er sket med
vore lokaler ? Der er isoleret med

200mm rockwool, etableret ven-
tilationsanl Eg, ny e ludbehandlede
lofter og teaktrcsgulve, radiatorer
udskiftet, montering af ekstra dor
til kokken, dortil havnekontor, nye
friske farver i s8vel klublokale som
gang. Det sidste er gjort mulig af
Sejs Malerforretning v/Hans
Rindom Hansen, som harsponso-
ret alt maling

Kontingent; Vi er nu frrdige med
at sende Srsopkrrevning ud for 97 .
Husk at rettidig indbetaling er se-
nest den 28. februar ifolge ved-
tegterne. Der vil i lighed med tid-
ligere ir, vrere muligt at betale
kontingent i klubben folgende
dage;
fredag den1412 kl. 1530-17m,
lordag denl5/2 kl. 14m - 1600
fredag den 21./2 kl. 1530-17m
fredag den28/2 kl. 18m - 1930.

Har du sporgsm8l/rndringer ved-
rorende dit medlemsskab - kon-
takt Inger Svarrer pi tlf. nr. 8684
5012 eller mobil 2047 9505.

Silheiors
i l O T O B B A A D A L U B

Silkeborg den 6. februar 1997

Hermed indbydes SMK's medlemmer til den ordinare generalforsamling i klubhuset, fredag den 14.
marts 1997 kl. 19.00.

Dagsorden:

l. Valg af dirigent

2. Formandens beretning inklusiv udvalgsberetninger.

3. Kassereren fremlagger regnskab og naste irs budget

4. Indkomne forslag.
Skal vere formanden i hande senest 8 dage for generalforsamlingen.

5. Valg:
Formand, Knud E. Jensen genopstiller
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer, pi valg er
Peer Jensen, genopstiller
Inger Toft Svarrer, genopstiller
Carl Molgird, onsker ikke genvalg

6. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Evald Askov og Leiflaursen onsker ikke genvalg.

7 . Yalg af 2 revisorer
Pi valg er Birgit Jensen og Karl Bramsen

8. Valg af2 revisorsuppleanter
Pi valg er LeifG. Thogersen og Svend Aage Simonsen

9. Valg af fanebarer og suppleant
Pi valg er Johnny Lauridsen og Leiflaursen (sidstnavnte modtager ikke genvalg)

10. Valg af udvalgsformand:
Bygge og renoveringsudvalg, Lars P. Elmer
Fest og aktivitetsudvalg, Chang Puggaard
Kapsejladsudvalg, Palle Christiansen
Bladudvalg, Richard Jensen

I l. Eventuelt.

Pi yegne af 
)lkeborg 

Motorbaadklub's bestyrelse

l-'7 -//1J
./Vt-u ayz..e-tz-

Knud Mensen
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Pigefest = damefest den 5. april
1997 kr. 1400.
St er det igen tid til vor Srlige hoj-
depunkt - SMK's Pigefest !.
Der vil fra den 5. marts v&re en
tilmeldingsliste klar i motorb5d-
klubben. Prisen for deltagelse vil i
flr vare kr. 70 + en gave som samt-
lige damer skal medbringe (vrerdi
ca.20 kr.).
Da der desvrrre kun kan deltage
90 damer, er vi nodt til at sige det
er de forste 90 som tilmelder sig,
der kommer med.
Vi hiber at rigtig mange af de nye
medlemmer, tilmelder sig til denne
dag, da det er en god m5de at lrere
hinanden at kende.
Vi har hvert ir en konkurrence - i
tr ghr den ud pi at pigerne skriver
et slogan til enten SMK, eller til
pigefesten. De tre bedst placerede
vil ffl prremie. Gor jer nu umage
piger - i 5r vil opgaven blive vur-
deret af professionelle dommere,
udtaget af stabens C. P. udvalg.
Da vi sidste &r fik nogle breve an-
giende afvikling af festen, fra
nogle af deltageme, er vi i gang
med at finde nye ting til festen.
Som de deltagere, der har varet
med i mange ir kan se, har vi hre-
vet prisen - i 6r til 70 kr. Dette

belob dakker selve menuen, re-
sten er helt gratis. Fra naeste 3r skal
festen kunne hvile i sig selv.
MOd op til en god og festlig lOr-
dag med masser af mad, spil, ga-
ver og glade piger.
Vi glader os til at se jer alle sam-
men, vi i festudvalget vil g$re alt
for at I fir en dejlig dag.

Pfl festudvalgets vegne
Chang.

P.S.: Hvem kan deltage ?
Det kan alle damer som er med-
lem af SMK eller Vennerne og
som har betalt kontinsent for 1997.

Meddelelse.
Forbrug af strom til min bad, bli-
ver ifolge aftale med opsynsman-
den, mfllt og betalt til Silkeborg
Kommune.

Henrv Knudsen

Materialegirden.
Under henvisning til tidligere in-
formation omkring materiale-
glrdens reduktion, skal denne ryd-
des inden L. april. Det nye vrrk-
sted og lager vil optage nogle me-
ter af girden.
I skrivende stund findes et btdhus
i gfrrden ! -

Efterlysning.
Den som har l8nt SMK's klapstole
fra vrrkstedet, bedes levere disse
tilbage.

Bestvrelsen

)
t

l

I
I

-a ostrs{ollere 
oe;s vqnd/hd/srL.,- 

$lt 
-re'

KONGSHEDENS WS
TLF. 86 85 12 't5 BtL.TLr.30 86 ?2 15

PENGA'N
UrcTfiilJG

P.Y. Danmarkl
Maritim Farve & Lak
Norrevanget 34
8600 Silkeborg
Telefon 86 80 OG 42

30 82 05 26
Telefax 86 80 35 80
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Nye priser fra Borne og
kuf turforvaltninge n i 1997 .
Irje af gastepladser pr. dognk r .
60,-
Irje af gastenumre pr. dogn k r .
30,-
Depositum ved ansogning om
b8dplads kr. 1.000,-

Hvorfor er gifte kvinder kraftigere
end ugifte?
- En ugift kvinde kommer hjem
og ser hvad der er i koleskabet og
gir i seng, en gift kvinde ser hvad
der er i sengen og gir i koleska-
bet!

Brfldne kar.
At gore sig til tyv
-og det er ikke engang lyv'
ved papirh5ndklader at stjale
i julens stille glaede
27. december i klubben vi si
at en ogsi dette kunne finde p3.

ITS



"Spisestedet" til byder
i Posken

Skcertorsdog 2713
Lornrnekollle, grotin-kortofler og
granne clsporges
3 slogs koge rned is

2 retter
onbefoles

58,_
30,-

2 refler 78,-

kortofler
58,-
28 ,-
78 ,-,

Longfredog 2A/3
Krebsecocktoll, flufes og srn@r 36,-
Mcrrlneret kylllngebryst, tlade posto
og friske grontsoger 

2 rett.,r 7'r;,-

Lordog 29/3
Kolvesteg rned fladesouce, hvide
kcrrtoff er 52,-
Noddekurv med ls og frugt 36,-

2 reltel 78,-

Sandog 3O/3
RistedeSkogensrejer,m/hvidlog 32;
Forseret kolkunbryst, rodvinsoude,
kroketter og gr@nscrger 55,-

2 retter 78,-

Mondcrg 3l /3
Hokkebof med solot, grceske
og kryddersrnor
Pondekoger rned ls
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Sommerfest 1997.

Husk at vi i 6r holder sommerfest
den 13-14. juni, s6 reserver de
dage allerede nu. Vi kan lofte slo-
ret lidt og fortalle at der bl.a. bli-
ver en revy og dans til byens bed-
ste orkester.
Det bliver en fest som vi holder i
et stort telt ude pfr pladsen, men
mere herom senere.
Husk nu datoeme ! - vi hfrber at I
- og det vil sige alle medlemmer
- vil st8 bag os ved denne fest. I
skal huske p6, at det trods alt er for
jer vi fester, og at vi om 2 fu har
90 6rs jubileum s8 dette er at be-
tragte som en slags generalprove.

Med venlig hilsen
fest-og aktivitetsudvalget
Chang.

PS . :
Nogle holder af skibe
- j"g syntes egentligt
i  skibe er sjovere.... . .

I-ANDBBUG . INDUSTRI

v/ Kai Johansen . Bohrsvei 4. 8600 Silkeborg
SALG.SERVICE.MONTAGE

TLF.86 80 13 22
Biltelefon405t 1342

BROSLAGNING
BOLVIERK SAMT
NEDRAMNING AF
FORTOJNINGSPELE
UDFORES

CHR. VARMING PEDERSEN
TLF.: 8684 5181 - 2V22 5181

i flasker!
at flasker

"Splsestedet" tilbyder

28, februor -'En often med P.Y."

Korrysuppe Rr.22,-
Morineret kyllingebryst
m. rls og gronsoger
hertllhvldvlnsouca kr. 49,-

Begge retter kr.65,-

14, morts - som optokt tll
SMK's generolforiomllng.;

f{orsuppe W.22,-
SMnekqm W.49.-

Begge retter k. 68,-

Htsk ogsd det store To'selv bord
frver lordog fro 12.6 - 14,m,

Eotdb6nlkE pd tolafm 8682 61 79 onb€tol€sl

Sejs Malerforretning
v/ Hans Rindom Hansen
Julsovej 62, Sejs, 8600 Silkeborg
Tlf. 8684 6522 /3082 sssg
Daglig 15 - 17.30, lardag 10 - 12
eller efter aftale



Vi byder velkommen til fOlgende
nye medlemmer:
Kjeld Glarmester, Silkeborg - Teddy Pedersen, Silkeborg - Poul Erik
Bak, Silkeborg - Andy Gren, Sejs - John Rasmussen, Silkeborg - Mi-
kael Frits Nielsen, Silkeborg - Egon Damsgaard, Nisset.

Skal I holde familie eller firmafest
si tag i lndelukket hvor det er bedst
vi byder velkommen og krreser om hvsr en gaest
om I er til gammeldags oksesteg eller fisketimbale
vi sorger for den perfekte finale
nu hvor vi har byens flotteste lokale

Dagens uheldigeste
mand.

Under renoveringen af klubhuset,
skulle et medlem i gang med at
srette nyt loft op pfl toilettet. Un-
der arbejdet faldt en hammerned i
hflndvasken med det resultat at den
gik i stykker. Fat i hammeren igen
- og si gik spejlet itu. For at gore
Murphy rre gik toiletsrdet sig
ogsi en tur. Det gjorde O.. ogsi -

han gik hjem. Men heldige var vi,
Kongsheden VVS sponsorede
straks nye dele, sl det lille hus
igen kan bruges.
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Fra Medlern til Medlem
Billigt: Nyt & BRUGT
Udstyr, antenner, kabler m.v.
Kort sagt; mangler du noget til
VHF eller Walki Talki - si kon-
takt " SMK04 "
Irif Birk, Havmosevej 19, Sejs,
Tlf 8684 6162 eller 3086 6662

Det var den periode.
Jeg harmeddelt SMK's bestyrelse,
at jeg ikke genopstiller p3 SMK's
generalforsamling den 14. marts.
Derfor vil jeg takke med folgende
bemarkninger; SMK's bestyrelse
har med stor hjalp af medlem-
merne i perioden udfort et flot
stykke arbejde. Der er etableret
to i l e t f ac i l i t e te r  med  sky l  p i
Himmelbjerggrunden, nye grill er
opstillet, el og lys er udbygget samt
borde og brnke renoveret, bide p&
Sejs- og Himmelbjerggrunden.
Derudover er der ansat nye for-
pagtere og ikke mindst foretaget
ombygning og renovering af klub-
huset, isoleret, nye lofter, nyt gulv,
ventilationsanlag og malet.
Alt dette har kunnet lade sig gore
pi grund af, at der er kort en me-

4 brugte k lydser ,  A lumin ium
lrngde 200 mm. 2 Falck opkald
til Walki-Talki (bruges pi havet)
L25 kr. 1" nyt kompas Silva
70N8C806 450 kr .  1  Rust f r i
ankerlanterne & 1 toplanteme O
85 mm, h 100 pr. stk. 175 kr, begge
300 kr.
L,eif Birk, Havmosevej 19, Sejs,
Tlf 8684 6162 eller 3086 6662.

get stram okonomistyring. Styrin-
gen har vrret mulig, da regnska-
bet  sammen med medlems-
registreringen nu f@res pi EDB.
Det har dog ikke kunnet lade sig
gore uden et betragtelig overskud
pi regnskabet, som er tilvejebragt,
samt det store frivillige arbejde,
som mange af vore medlemmer
har lagt p8 Himmelbjerggrunden,
Sejsgrunden og ved ombygningen
i klubhuset. Flot indsats, tak til jer
alle.
Der er planlagt opfort nyt vrrk-
sted, ombygning af eksisterende
vrrksted til kontor m.v.
Derfor er det mit hib, at alle posi-
tive krefter moder op pa general-
forsamlingen, og stotter den Ov-
rige del af bestyrelsen, der har
overskuddet til at fortsrtte udvik-
lingen og udbygningen af SMK.

Carl Mglgdrd.
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