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qffifi$;,-tttt
Det Sker
Torsdag, den 4. september kl. 19.00 i Klubhuset, Informatlon om
Navigationsundervisning. Er du ny pi soen, eller har du bare aklrig
fiet taget dig sammen til at fi taget duelighedsbeviset, er chanccn hcr til
fi information om hvad der bliver gennemglet pE kurset, det cr entlvi-
dere muligt at tilmelde sig vinterens kurser.

ldrdag den 13. september "Tour de Gudenfl". Her plejer vi at stillc
et antal hjrelpebide for at sikre at kajakroerne kommer godt igennenr
vort sosystem, og igen i 5r er der behov for at et antal motorbAde givcr
lidt afkald pfl selv at bestemme hvor man vil befinde sig i sOsystentet,
og i stedet indtager en forudbestemt sikkerhedsplads. Vi h6her ogs$ i fir
- med medlemmernes hjrlp - at kunnc lose rlenne opgavc, SA ltUSf
AT RESERVERE DAGEN OG BI ,MI l ,Ml , l l , l ) ' l '  SOM
HJALPEBAD!

[,ordag den 20. september, Motorsejlerkapsejlads, m0dested er i
Aktog"n kl. 10.00 for skippermode.

Lilrdagden 18. oktober er det igen blevet tid til en oprydningsdag i
Indelukket og pe vore grunde, derfor mod op kl. 9.00, ntr der servcrcs
morgenkaffe i klubhuset denne dag - OG GIV DEREFTER DIT lll*
DRAG TIL KLUBBEN I FORM AF LIDT FRIWLLIGT ARBEJ DIi,.

Itrdag den 18. oktober kl. 19.00 er det blevet tid til irets afriggerfcst,
se opslag i klubhuset.

SOndag den 19. oktober kl. 10.30 er det tid til Standerstrygning - tro
det om I vi l .
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Formanden har ordet.
Efter en kold start pi sasonnen, skal jeg love
for at vi fik sommer med hoj solskin nesten
hver dag i 2 mineder, det har varet dejligt -

enten det  har  veret  p i  havet  e l ler  her  i
sOsystemet.

Med hensyn til Sejsgrunden, har vi fSet mange
klager over, at man ikke kan komme ind og fi
vand pi nflr der ligger blde - HUSK at de
yderste pladser ikke er til langtidsliggere!

Husk ogsA at srtte frrsmrrkatet pi biden, der
er mange der har glemt det, og det er ikke rart
at blive mindet om det nirman sidderog hyg-
ger sig, det er for at se at man har betalt, og vi
har alle pligt til at se efter det.

Information for nye medlemmer var der ikke
modt ret mange til, det er nok ikke det rigtige
tidspunkt, det er en skam der ikke kommer
flere, vi fir berOrt mange ting. Velkommen til
de mange nye medlemmer vi har flet i ir.

Vi er glade for at t i l ladelsen t i l  benzin og
dieselsalg er i orden, det vil blive lettere for
alle parter.

Med onsket onr en fortsat god sonrmer.

Knud E. Jensen
Formand.

Klubhuset
Vi har f8et lavet terrasse foran klubhuset. Der er opstillet borde og stole
hvor man kan sidde og nyde sin ol, vand eller kaffe m.m. kobt i kanti-
nen.

Det er et besog vrrd.

Preben Henriksen.

Mindeord.

En af de forste virkelige sommerdage i maj 1997 modtog vi en under-
retning om at lnger Toft Svarrer's pludselig var dod kun 45 3r.
lnger har i flere tr siddet i bestyrelsen som sekretrer og her pi det sidste
samtidig som nrstformand. Samtidig var hun redaktor for vort klub-
blad.
Hun har giort et fantastisk stykke arbejde, man gik aldrig forgrves til
hende, hun havde et utratteligt overskud og medfOlelse for andre men-
nesker.
Inger var et naturmenneske der nod at komme ud pi soen, og her pi det
sidste, nir vi besogte hende pE'Badet', der nod hun den smukke natur.
Mange tanker gflr i denne tid til Henrik sanrt hendes foraldre og born,
der si pludseligt er ladt tilbage.

I klubben vil der ogsi vrere en tom plads, vi vil savne lngers friske pust.

,tEret vere hendes minde.

p.b.v.
Knud E. Jensen.
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Bestyrelsen informerer !
Til orientering for nye medlemmer og medlemmer der ikke har haft
mulighed for at deltage i klubbens aktiviteter, kan vi oplyse, at der er
foregiet folgende siden informationen i sidste klubblad.

Den 19. april var dagen hvor alle medlemmer var inviteret til at deltage
i oprydning ved, p8 og i klubhuset i Indelukket, pi Sejsgrunden og
Himmelbjerggrunden.
Vi niede nasten det hele, og hvis der er nogle medlemmer der kan afse
et par timer ved nrste oprydning er i velkomne.

Den 20. april var der standerhejsning med deltagelse af op mod 100
perconer. Efter formandens tale var der Ol og vand til alle, samt fomo-
jelig underholdning af Silkeborg harmonikaklub. Si mOd frem igen nrste
gang til et par hyggelige timer i klubhuset.

Den 4. maj var der stort kajakstrvne pi soeme. Klubben var blevet
anmodet om at stille 15 blde til ridighed for at samle eventuelle kul-
sejlede kajakroere op. Heldigvis kantrede ingen. Si efter at have spist
den udleverede madpakke samt drukket de 2 flasker rodvin vi fik med
pi turen, kunne alle bSde returnere til hjemhavn kl. 14.00. S3 er I inte-
resseret skal I huske at skrive jer pi til nrste 5r - eller allerede i sep-
tember nir der skal bruges hjalpeb8de til Tour de Guden5.

Den 17. maj blev der aftroldt pinsetrref med deltagelse af mange bide.
Traffet skulle have vreret aftroldt pl Himmelbjerggrunden, men pi grund
af en strid Ostenvind blev sammenkomsten forlagt til Ry bidlaug/Ma-
rina. En fornojelig dag for deltageme. Mange flere er velkomne.

Den24. maj var der orientering for nye (og gamle) medlemmer i klub-
huset, hvor bestyrelsen fortalte om Klubben, aktiviteter, sejlads m.m.
Sfi velkommen til naste informationsmode.

Den 31. maj blev der som annonceret afholdt markedsdag i lndelukket.

Mange udstillere var modt frem, og salg og information om nye pro-
dukter til det sejlende folk blev omtalt og tilbudt, ligesom der var gang
i salget af ol, polser m.m., Si mgd endelig frem og ffi en larerig og god
dag nreste fir, de mangen udstillere gor virkelig et stort arbejde for at
klubmedlemmer og andre fir et godt udbytte af dagen.

Den 13. og14.juni stod i festens tegn. Fredag var der spisning, revy og
dans, og lordag var der frllesspisning og dans til den lyse morgen i det
opstillede telt i lndelukket.
Festudvalget med Chang i spidsen viste for alvor deres talenter til at
arrangere en underholdende og fomojelig sommerfest, tak for det. Vi
kan alle begynde at glade os til nrste fest.

Mndag denZ3.juni var dagen hvor vi forsogte at sende alle hekse til
Bloksbjerg ved hjrlp af et stort b6l pi Sejsgrunden. Om det lykkedes
vil den kommende tid vise. Men ihvertfald blev heksen pi bSlet sendt
afsted kl. 20.00. Midsommervisen blev sunget og biltalen holdt. Sno-
brgd blev bagt og en enkelt ol og polse gled ned. En hyggelig aften for
hele familien.

Som det fremgir andet sted i bladet har bestyrelsen konstitueret sig
som folger.:

Formand.:
Nnstformand.:
Kasserer.:
Sekretrr.:
@vrige medlemmer.:

Bestyrelsen Onsker hermed alle en god sommer med masser af sol og
varrne og mange gode oplevelser i vort konne sosystem.
De kommende aktiviteter kan studeres i programmet for 1997 som er
gengivet her i bladet (se midtersiderne - red.) Vi ses,

Aksel Borre

Knud E. Jensen
Preben Henriksen
Arne Sommer
Aksel Bone
Allan Nygaard
Peer Jensen
Palle Christensen (indtr&dt suppleant)
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Sommerfest L997
S.M.K.

Si er sommerfesten 1997 afuiklet, en rigtig god fest, mange af S.M.K.'s
medlemmer gik glip af en god week-end sammen med andre medlem-
mer, medlemmer som man til daglig ikke ser si meget til, men nok om
det, nu til selve festen.

Torsdag kom J.E.W.I. teltudlejning kl. 10.00 med teltet som skulle stil-
les op, vi skulle stille med 4 mand til hjnlp, og igen de samme 4 mand til
hjrelp, der skal her fra mig lyde en stor tak til dem. Tommy, Poul-Erik,
Palle og Niels Just. Tak skal I have.

Fredag startede selve festen med velkomst, derefter en rigtig lrkker fest-
platte, vi var sl heldig at have fSet fat i revyholdet, fantastisk, virkelig
godt at se Morten Sorensen som ubids kaptajn fra 2. verdenskrig berette
om sin tjeneste pi Julso, men alle i den revy var gode og gjorde det
virkelig godt.

Efter revyen havde vi en lille auktion over et maleri skrenket af Edvin.
Carl MOlgaard vurderede det til ca. 25,00 kr., jeg fik 500,00 kr. ind for
det i en livlig auktion.

Si var der dans, vi havde igennem en kendt musikimpresario ved navn
Kaj Johansen fiet fat i en af Danmarks bedste Diskjockey ved navn
Lars, og havde alt den musik vi kunne lide at danse til, hen pi de smi
timer mitte vi desvarre holde, vi skulle jo gerne vare friske igen lordag
aften, og det var vi.

LOrdag startede med festmiddag, stor og fint anlagt af Poul, og godt
sen'eret af HjOrli og Hans. Efter middagen salg af amerikansk lotteri -

hvornir lrerer vi at komme med nogle flere serier - der var udsolgt rned
det samme, men der var nu ogsi mange fine gevinster skaenket af med-
lemmer og byens fonetninger - Tak til dem. Si var der dans til Sejs

Program for 1997

S ilke b or g M oto rb aadklub
Bestvrelsen.:
Formand.:
Knud E. Jensen

Kasserer.:
Arne Sommer

Nastformand & sekretar .:
Preben Henriksen

bvrige medlemmer
Allan Nygaard
Peer Jensen
Aksel Bone-Christensen
Palle Christiansen

Suppleanter
Herluf Christensen

Kantinen

8684 7484

86820882

8680 4723

8680 4444
8680 2169
8683 6540
8684 1111

8682 6179

8680 2086

S.M.K.'s Venner
Formand.:
Egon laursen
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September:
4. kl. 19.00 Information om Navigations-

undervisning, i Klubhuset
13.-I4. Tour de Gudenl

Sommerfesten 7997 - fortsat fra side 6.

malerens orkester, hvor er de gode, nrsten synd vi ikke kan have dem
hver gang, vi kunne ikke fi folk af dansegulvet da vi skulle slutte, men
p,g.a.politivedtaegter skulle vi slutte kl. 02.00, si der var ikke noget at

E0re'

Og st igen en lille ros til en af S.M.K.'s medlemmer. Kl. 03.00 kom
Edvin hen og spurgte om jeg manglede folk til oprydning sgndag mor-
gen, det gjorde jeg selvfolgelig - jeg kommer kl. 08.00 * da jeg kom kl.
08.30 havde Edvin vrret i gang en time. Mange tak Edvin.

Vi havde fiet K.J. Ventilation til at give en underskudsgaranti pi
20.000,00 kr, tak til Kaj. Vi fik heldigvis ikke brug for den, selv om det
var tret pi.

En ting kan jeg ikke forst5, man siger at soens folk drikker, det passer
ikke, vi mitte retumere 7 anker Ol.

Til slut vil jeg gerne gore opmerksom pi at vi i 1999 har 90 irs fod-
selsdag, si hvis dette var generalproven, s5 kan i godt begynde og glrede
jer.

Pd festudvalgets vegne
Chang.

Silhebors
NONBAADtrLUB

)

)

Januar.
2L.k1.19.00 Klubaften med film

Februar
18. kl. 19.00 En aften med Slaw
22. kl. 14.00 Fastelavnsfest for born

Marts.
13. kl. 19.00 Generalforsamling
18. kl. 19.00 Klubaften for alle, "Meget let

skrivebords navigation".

^!

l

Klip her
Side.: 8

20. kl. 10.00 Motorkapsejlads, Akrog"n

Oktober:
18. kl. 9.00
18. kl. 19.00
L9. kl. 10.30

November:
20. kl. 19.00

December:
5. kl. 19.00
7. kt. 15.00

Oprydningsdag, Klubhuset
Afriggerfest
Standerstrygning

Klubaften

Julebanko
Juletrr for born
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Tak!

Tak for deltagelsen, blomster og
for fremmodet med klubbens Fane
ved Inger's bisrttelse, l igeledes
tak for trost, stotte og den forsti-
else der fra si mange sider er
strommet imod os.

Pi familiens vegne
Henrik.

Sct. Hans
Trods "strilende" vejr, modte ca.
80 op til b8lfest, si det blev en god
aften.

Jeg takker folgende sponsorer:
Albani ,  V ibeke og Poul ,  Kaf6
Sovilla, samt dem der hjalp til og
dem der modte op.

Egon

offi
Sikringsgruppen

O Skaforgodkendte
tyverialarmer

O Tekn iske  a la rmer

O Adgangskonlrol

aut.  el- instal lator
Vestergade 77 -8600 Si lkeborg

Trf  86 82 08 99

PENGU'T
YAClfr'NG

P.Y. Danmarkl
Marit im Farve & Lak
Norrevanget 34
8600 Si lkeborg
Telefon 86 80 06 42

30 82  05  26
Telefax 86 80 35 80
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BROSLAGNING
BOLVARK SAMT
NEDRAMNING AF
FORTOJNINGSPIELE
UDFORES

CHR. VARMING PEDERSEN
TLF.: 8684 s181 - 2O22s181

IANDBRUG.INDUSTRI
/ l \
- i l -

t l ;
v/Kaj Johansen Bohrsvei 4. 0600 Silkeborg

SALG.SERVICE ,MONTAGE
TLF.86 8A1322

Ei l le lefon 40 51 13 42

Fi altid et tilbud fra

KONGSHEDENS VVS
TLF. 86 85 12 15 8!L-TLF. 30 86 n 15

HEMPEL
@[*i
trl i?a;;*:
SILKEEORG TOMMERHANOET A/S
l o . A r v { n c t r , r  f f  s r r x t s c  r t L t . N - & . 7 r '

Hrender s0ges!
Som ALLE har kunne se og
nyde i over et halvt 5r, er forste
fase afklubhusets renovering og
ombygning tilendebragt.
Det gode resultat og den fine
opbakning "in mente" forsoger
vi os nu med anden fase efter
samme opskrift - DERFOR, har
du tid og lyst til efter princip-
pet HJALP TIL SELVHIDLP,
at yde klubben en hindsrrekning
bedes du melde dig til l-ars El-
mer, der ogsi er primus motor i
projektet der startet medio sep-
tember med etablering af nyt
vrerksted og depotrum!

Jeg anbefaler mig med slvel NYT som
REPARATIONER i EL og HVIDEVAREB
NB! Kom ind og se vor forretning

med alt ibelysning og fwidevarer.

Ar FLEMMING's EL-SERVICE
\g'Z tblrsslobalre 26, 8600 Slr€Dorg. II 8682 45 i9. S 82 48 99

KOMMER OVERALT I BY oG PA LAND



sii
NYBAD!I

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

Ca. 4O brugte pAhrengsmotorer.
Nye motorer til FORNUFTIQE priser
Fra 5 t i l  90 HK

MALINO T]L BADEN !
Vi har et stort udvalg af

INTERNATIONAL
ma l i ng  og  t i l beho r

ruAn DE PROFESSIONELLE

Malc.to.reln;ngs H!rB. Rt3dutte4 Jt tofrmof
over alt mcd .l rhyggtlgl og kDtligl pgnsslslro9 '

udc 09 indr. Ht, oOsi om lulvalhovling og udloining
Nl lillo oo lil 2a mrlt.

For gor-det.selv lolirl or d.r goda ttd el h.nt! tE!

SLel. tatuor og milio pl Drrwscnsvci 116r ktn du lcir

Orolcs! ion"l t  qrei  oE kobo Skala kv. l i le ls mal in9. 3m
bl.a. brwe3 al  malart i f ru€t Hcrm. Flasmutsln / t ,

sI{AEA
. vl gr? dlg l l l  i lalcr, mcatet.,

laNe. og milit . Orc*sensvoi 58
8600 Silrcbds. Tll.86 80 51 33

tr l
. ,  l - t

I r l
HTRM. RASI\IUSSTN A/S

untaltflsro
Tv€.gade 26 .  6600 Si l t (oborg .  Tl t .  86 82 50 Jl Q.rxt'
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Indbydelse til afriggerfest!
Si er det tiden til tilmelding til afriggerfesten, S.M.K.'s sidste fest i
1997, tilmeldingslister vil vrre at finde i klubhuset.

Husk.: hurtig tilmelding da vi desvaerre kun kan have 90 personer med!

Fest menu.: Poul's overraskelse
dertil.: Irvende musik

Underholdning
Sang

Alt det for kun 110,00 kr. pr. person

Vi fir en god fest - med jeres hjalp!
Hilsen
Chang.

r$


