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Det Sker
l t l .  oktobcr  cr  dct  opryc ln ingsdag,  hvor  v i  nroc lcs k | .9 . (X)  t i l  k i r l ' l ' c
og runclstykkcr i  klubhuset. Eftcr nrorgcnk:rffcn gi ir vi i  glng rrrcrl
clcn tradit ioncl lc opryclning.

Onr aftcncn kl. 19.(X) har vi afr iggcrfcst, hvor vi nrodcs t i l  olr l i rr-
hirbcntl ig dcj l ig aftcn. Ti lnrclding i klubhusct. Vcl modt.

19.  oktobcr  k l .  10.30 cr  c lcr  s tandcrst rygning.

19. novcmtrcr cr dcr klutraftcn mcd bcsog pi dcn ny kraft,  vi lrntc
vcntra l .  Sc omtalcn andct  s tcd i  b ladct .  Bcnrrcrk  vcnl igst  dato*
rcnc l r ingcn t i l  dcn 19.  novcnrbcr .

5. clcccnrbcr kl.  19.(X) cr dcr julcbanko nrccl ntaltgc gcvinstcr. I l . i rart i
h:rr igcn kricltct skocnc og cr klar nrccl al lc nunrrc.

7.  dcccnrbcr  k l .  L5. (X) .  Ju lc t r ic  for  born.

Sikkerhedseftersyn !
Sikkcrhcdscf tcrsyn af  h i ic lcnc har  ikke vcrct  dcn s torc  succcs,
cla kun f ir nrcdlcnrnrcr har bcdt onr og har f ict ct cftcrsyn.
[)cr cr ntangc af os dcr har cn iclclrc bird som, trods aldcrcu, skal
r, ' icrc i  r lrdcu.
' l ' i ibuclct 

onr cftcrsyn cr givct frtr at hj:clpc, ikkc for at l i r f tc cn
fingcr - og si cr clct gratis.
Vi fr lr ts;pttcr frcnrovcr.
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Formanden har ordet. Forsikring af vore bflde.
Sl gtr sommeren pt held efter en ualmindelig Vi narmer os desvrrre nu tidspunktet, hvor sejlersasonnen er forbi for
varm og solrig juli og august. i ir,
Det er somom vi er ved at vnre mrtte af at og hvor de fleste btde skal pfl land.
vrre i naturen for et stykke tid.

Forsikringen pi vore btde dakker normalt for sejlads og henliggen i
56 nu er det mere indendors sysler det grelder, vandet i tiden fra 1 april til L5 november, begge dage inclusive, og pi
her hvor de morke dage kommer. land den gvige del af 8ret.

VihariSretslgbfietmangenyemedlemmeri Forsikringen dakker forsikringstageren og enhver, der med
klubben. Det kunne jo tyde p5, at der er inte- forsikringstagerens tilladelse -uden betaling-benytter biden.
resse for det arbejde vi laver. Velkommen til
alle nye, vi hiber i m6 fole jer hjemme. Ntr bSden skal p5 land, s5 sorg endelig for at den bliver placeret pt en

fast grund og at den bliver forsvarligt afstivet ,ellers er der ingen
Vi er igang med byggeri af vrerksted og depot- forsikringsdrkning.
rum. Er der nogle der vil give en hind med, si
henvend jer til lars Elmer, enten ved klubhu- Btden er ogsi forsikret under ophaling og udsretning, ligesom der ogs8
set eller pfl tlf. 8682337I. er dakning under transport .

Der er dog ingen drkning hvis bSden under transport ikke er tilstrek*
Vi glrder os til at komme igang med at ind- kelig afstivet eller fastgjort til transportmidlet, enten det nu er os selv
rette vort havnekontor, si vi kan f5 det hele der transporterer blden eller det er vognmanden der har f8et fornOjel-
samlet , og samtidig have et sted, hvor vi kan sen. Vi mt forvente, at vognmanden har en forsikring der dakker, hvis
holde vore moder. der sker noget undervejs.

nrstformand Preben Henriksen for at lave en , Ouenstlende er ganske kort fortalt, hvad vi ihvertfald har dakning for.

Jeg vil opfordre alle medlemmer til at f6 lavet
sikkerhedstest pi btden, der er gratis og det er
rart at vide, at alt er iorden. Henvend jer til vores

aftale.

Alle onskes en god efterlrssreson.

Medvenlig hilsen.
Knud E. Jensen.

Nr.4, 5. lrgang, Okrober 1997. SMK- Nyr

Ansvarsforsikringen drkker det erstatningsansvar, vi som b8dejere kan
pidrage os ved skadevoldende handlinger begiet ved fejl eller forsom-
melser . Forsikringen drkker hele 8ret.

Men er i i tvivl, si kig i forsikringspolicen , eller ring til jeres forsik-
ringsselskab, de svarer gerne pi alle sporgsmil. .

Aksel Bone
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Tour -de-Gudenfl
I fir var vi 23 sikkerhedsbide til at se efter kajakroerne. 5 af bfldene kom
fra Ry bidelaug.

Der blev i flr rigtig brug for sikkerhedsbidene, da der var mange der
kantrede.Srerlig slemt var det i Juelso. Heldigvis fik vi hjalp af ekstra
btde som kom til undsrtning fra Himmelbjerggrunden. Der skal lyde
en stor tak til disse bide.

Dagen bOd p5 kraftig vind med regnbyger og heftige vindstpd, men vi
blev heldigvis forsk8net for alvorlige uheld.

Takfor hjelpen
Preben.

Silkeborg Motorbfrdklub byder folgende nye medlemmer velkomne .

Jorgen Berrit, Mikkel Lodahl Agerbrk, Hans JOrn Sieker, Lis og
Kurt Poulsen, Sanne og I-ars Begtrup Hansen, Lili Seoman, Pre-
ben Nielsen, Poul Erik Beck, [b Lysthauge, Svend Erik Farso
Bomholdt, Jorgen Drejer Jensen, Karen Askmann, Jorgen Gert
I-arsen, Kurt Madsen, Hanne Andersen, Birgitte Hermann, Bente
Hansen og Alland Sgrensen, Knud Dons I-arsen, Aage Martin Jen-
sen, Finn Halkjar, Kent Lyck, Ole Horsknr, Peter Michael Jen-
sen, Rene Hedehus Jensen, Torben Solver @rum, Carsten Niel-
sen Holst, Flemming Sprensen Hald, Flemming Schultz, Char-
lotte og Jorgen Jensen, Soren @stergird Sorensen, Claus Kri-
st iansen, Bent Ole Strand, Preben Sgrensen, Hans Dalentoft,
Berg K.Jensen, Carsten Bo Pedersen, John Skovvang Nielsen, Ib
Sorensen .

Vi hiber alle ovenst5ende 38 nye medlemmer , som er indmeldt fra
maj til september mined i tr, ml f5 glrde af medlemsskabet.

Har i sporgsmil eller ting i Onsker nrermere belyst er i altid vel-
komne til at kontakte bestyrelsen eller andre medlemmer af klub-
ben .

Side.: 4 Nr.4, 5. 6rgang, Oktober 1997. SMK- Nyr

Skraldeproblemer
Som i kan se af billederne her i
bladet har vores uundvrcrl ige
skraldindsamler Alfred haft store
problemer med mrngden af affald
i denne sommer.

Alt affaldet kommer sikkert ikke
fra medlemmerne, noget af det er
uden tvivl fra alle andre der far-
des i skovene og p6 soeme.

Vi skal i foreningen finde en los-
ningpl problemerne,si der arbej-
des videre med sagen, enten det
bliver i form af flere tomninger,
flere stativerpi srrligt udsatte ste-
der, eller noget helt tredie. Har i
forslag til lOsning af problemet,
horer bestyrelsen gerne n&nnere.

Sekreteren..

VIGTIGT
,tsndring af dato vedr. klubaften i november.

Klubaften afholdes ONSDAG DEN 19 NOVEMBER KL 19.00

vort bestyrelsesmedlem Palle christiansen, som er ansat ved silkeborg
varmeforsyning, har lavet en aftale om besog pfr silkeborg Kraftvar-
mevrrk og varmecentralerne i Hostrupsgade. Palle viser os rundt og
fortrller hvad vi ser, og hvad der sker.

virksomhedsbesoget krpver deltagelse af mindst 10 personer og max
25 personer.
Er der flere end 25 der onsker at deltage, kan der senere laves en rund-
visning, hvor der sE igen skal vrcre mindst 10 tilmeldte.

Det bliver uden tvivl en interessant og udbytterig aften.

Tilmelding kan ske p5 lister der bliver ophrngt i klubhuset, eller ved
henvendelse til Palle pt tlf. 86811378.

Seneste tilmelding er 17 novemtrer.
Aksel Borre.
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Den 6rlige frikadellekonkurrence.
l,ordag den 16. aug. var der som
srdvanlig god tilslutning til den
i r l ige dyst  p i  Himmelb jerg-
grunden, i den 'faglige' kunst at
fremstille frikadeller.

Der var t i lmeldt 23 bide, l idt
mindre end srdvanlig, kunne
det skyldes det gode vejr, eller
var man bange for at vinde, og
derfor skulle vEre arrangor
nrste i r?

Men den frygt kan man herefter
vrere fri for, idet Aase og Borge
Madssn gerne vi l  vaere den
brrende kraft fremover. De vil
sti for den overordnede styring
og afvikling, men skal selvfgl-
gelig have hjrclp af de 3 bedst
placerede deltagere, de vil i god
t id  indkalde t i l  e t  mode orn,
hvordan konkurrencen afvikles.
Vi startede som srdvanlig kl.
17.00, med tilmelding til over-
dommerne, Tove og Lise.

'Hovmestrene' gik herefter i bi-
dene, for at fremstille netop de-
res vinderfrikadeller.

Farsen skal  i fOlge de f lestes
mening trrkke el ler hvi le, der

skal vrre tid til at skipperen kan
indtage vaske, inden den af-
gorende afbranding pi panden
skal ske.

Dommerne, altsi vore damer,
bedomte fr ikadellerne efter-
htnden, som de blev frrdige,
der blev uddelt prrmier til de
fleste deltagere.

Den sidst pladseret', nr. 23, fik
som sredvanlig en ny pakke
fars, sl han kunne lave nogle
andre og spiselige frikadeller til
sin familie.

Sponsorerne havde vreret flinke
ved os, sA der var prrcmie til2L
bfide, hvoraf de 3 bedste blev:
Nr. L Niels Just Kibi
Nr. 2 Bjarne Hordum Marie
Nr. 3 Palle Christ iansen

Brisen

Efter prrmieuddelingen var der
frellesspisning ved bordene.
Pi grund af varmen var det ikke
muligt at benytte ' f lgdebolle-

maskinen', men bornene kunne
stable rggebakker ,  v i  havde
fremsti l let et par 'sommerski ' ,

der blev lgbet langrend, hvor

der var nogle der ikke kunne ffl
sk iene t i l  a t  g l ide hen over
Himmelbjerggrunden, nogle
vr l tede,  dog uden at  komme
alvorligt tilskade. Der var ogsi
en balancekonkurrence, hvor
man skulle sidde pfl en omvendt
Olkasse, der var pladseret pf; et
kosteskaft mellem to stole, det
sE meget svrrt ud, men der var
nogle der havde en god balance
i kroppen. Aftenen sluttede om-
kring btlpladsen, hvor As" guu
nogle numre pt sin harmonika.

Vi takker de fremmgdte, der
bakkede arrangementet op.

En srerlig tak til vore sponso-
rer, der har giort det muligt for
os, at gennemfgre dette arran-
gement .

Fotex, Torvet
Normann/Dybker Super
Kongshedens VVS
Albani Bryggeriet
Motorbaadklubbens'Spisested'
Motorbaadklubbens Venner
OIe's Auto
Siim Elektro
Brugsen i Virklund
Kaj Geert
Arbejdernes Landsbank
Eberhardt A,/S, Engesvang

Frikadellekonkurrencen blev i &r
bestyret af:
Niek Kibi
Thomas Olivia
Preben Bonnv Lg,ss

Silhehory
IOBBAIDKITUB
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Kapsejlads.
Johnny fra kapsejladsudvalget melder, at motorkapsejladsen den 20
september blev en stormende affrre. Der var for en gangs skyld rigtig
vind i sejlende, si alle var pi dak for at holde styr pt mast, sejl og
tovvrerk.
Det blev en rigtig dyst med tat sejlads mellem de implicerede bide.
Til tider for trt sejlads.
En enkelt bed fik skade pfl roret i 2 sejlads, men fighterflnden var til-
stede , roret blev repareret i lr af MOgelO og sejladsen blev genoptaget
i tredie lgb.

Placeringerne blev folgende :

Iab I. Bddrype Skipper
LM27 Poul Erik Petersen
LM27 Palle Christiansen
LM27 Jorn Holst
LM27 Per Welander
LM27 largen Jensen

nr.
1
2
3
4
)

lab 2 LM24 Jens Hansen 1
LM24 Johnny I-auridsen 2
LM24 Anne Agerskov 3

Buckler Hans Jorgen Gedso 1Inb 3

lOvrigt oplyser Johnny, at kapsejladsudvalget har planlagt at arrangere
trcning i trimning af mast,sejl og b5de i 1998.
Der vil ligeledes blive orientering om sejladsregler, vigepligter, ffi.ffi.
Nrrmere oplysninger f0lger her i bladet.

Aksel
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Gi'en hend med.
Vi har nu udfgrt de indledende
Ovelser til opfOrelsen af det nye
varksted og depot med efter-
folgende ombygning af det
gamle varksted til kontor.

For at det nu igangsatte arbejde
kan fortsatte i et rimeligt tempo
og ende i et godt resultat, og i
alles interesse med et rimeligt
omkostningsniveau, har vi brug
for hjelp.

Sfl har i tid og lyst til at give en
hfrnd med i tidsrummet fra nu
og til forst pfr vinteren, s6 skriv
jer p8 de ophrngte lister i klub-
huset eller kontakt Lars Elmer
pfr tlf. 8682337L.

Vi kan bruge hrender til flise-
stobe-t0mrer og malerarbejde
m.v .

Velkommen pl byggepladsen.

Lafs.

offi
Sikringsgruppen

Skafor godkendte
tyverialarmer
Tekniske alarmer
Adgangskontrol

aut.  el- instal latar
Vestergade 77 -8600 Silkeborg

Ttf .  86 82 08 99

P.Y. Danmarkg
Maritim Farve & Lak
Norrevanget 34
8600 Silkeborg
Telefon 86 80 06 42

30 82 05 26
Telefax 86 80 35 80



BROSLAGNING
BOLVIERK SAMT
NEDRAMNING AF
FORTOJNINGSPIELE
UDFORES

CHR. VARMING PEDERSEN
TLF.: 8684 5181 - 2f}225181

Opfordring til alle
1 lmeolemmer.

Da jeg ved, at mange medlem-
mer har vrret pi havet her i som-
merferien, og sikkert har haft
mange dejlige oplevelser, vil jeg
opfordre jer til at lave et indlag
her i bladet om jeres ture.

Dette vil uden tvivl give andre lyst
til at komme ud og opleve noget
t i lsvarende.

Vi ser gerne at andre end besty-
relsen skriver i SMK NYT, sl fat
pennen , og lav et indlrg.

Indlrgget kan kommes i postkas-
sen i klubhuset eller afleveres til
bestyre lsen.
Alle indlrg er velkomne.

Med venlig hilsen
Knud E. Jensen.

HEMPET

REIHAR==
SILKEBORG TAMMEHHANDEL A/S
n8F[va6€r  r '  @5, r i to@ r€rE o t - .?  n

Ffr altid et tilbud fra

KONGSHEDENS UVS
TtF. 86 85 12 15 B|L.TLF.30 86 T2 15

LANDBRUG . INDUSTRI
VENTILATION

FODERANLAG
v/ Kai Johansen . Bohrsvei /t . 8600 Sitkeborg

SALG.SEFVICE.MONTAGE
TLF.86 801322
Bil leleton4051 1342

/ l \
- ( . r -

r . l , z

fu- sit''ots
l l  

r o r . B B l ^ D E L U B
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Sfl er det tid
Decernber n&nner sig med hastige skridt. Si vi beder alle med-
lemmer af SMK og Vennerne sette kryds i kalenderen til den 5
december 1997, bankospillet lgber af stabelen den dag.

Til alles orientering er bankospillet ghet over i vennernes regi igen,
si vi vil som srdvanlig srtte alle sejl til for at fi en god aften.

Vibeke og Poul har fundet pi noget godt at spise til alle.

Menuen er sammensat s5ledes:
Rejecocktail
Morbradbgf med blode log
Begge retter kun

kr. 28,-
kr. 59,-
kr. 75,-

Der er tilmelding i klubhuset senest 2 december.

Af hensyn til kOkkenet, bedes i oplyse, om i Onsker 1 eller Z retter
mad .

VIRKLUND
VOGNMANDSFOFRETNING

&
SILKEBORG

SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsstoften I - Ttf. 86 83 67 33

Pd vennernes vegne

Nr.4,5. lrgang, Oktober 1997

Jeg anDefaler mig med sivel NYT som
REPARATIONER i EL og HVIDEVARER.
NB! KOm ind og se vor tonetning

ned alt ibelysning og tvidevarer

KOMMER O/ERALT I BY OG PA LAND
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Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft impot0r.
Vi har ogsi et stort udvalg af brugtee bide og joller.

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

MALTNa rll nAoen r
Vi har et stort udvalg af

INTERNATIONAL
mal ing og t i lbehor

ruAN DE PROFESSIONELLE
RESULTATER SKAL PENSLES UD...

Malortorelningo H!rm. Fa3rnutlcn l/r tommcr

ove, alt m.d rl mitrygptligt og kotligl ponsalal.og '

ud? og i^d!. Hr. ogsi on gulvalhovling og udleining
rl lillo og lil 2{ mrlr..

For go.-del.saly loltrtl at dar god. tad ll tE.la hot

Sk.lr leryer o0 milie pl Drcwronsvci. llet lan du lcil
pro|rstio^cll !rri og ktbo Skttt lv.litet3 mtling. 3od!

bl.a. b'ugrs rl mdrrtirruat Harm. Rasmussrn ,J.

sI{AEA
. Vl gr? dlg l l l  mrlct, mcltar.,.

1.rv6r og milF . o1la3sqvol 58
8600 Siltcbos. Tfl. 06 BO 51 3l

trr l
. f t - t

Ir l
HIRM. RASt'tUSStll A/S

rlr|.tltcltflm0
TvE,gad? 26 .  8600 Si lkrbo(9 .  T[.85 t2 50 33 Grrxl".
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Registrering af b6de
Som det  nok er  a l le  bekendt .  ska l  u114 bf rde
Silkeborgsoerne vrre regis\reret.
Registreringen foretages af Arhus Amtl natur
forvaltningsafdelingen og sk11 foretases rkriftlig.
eng Alle I,8270 Hojbjerg, t\t. gSZl:30++,

der sej ler  rundt i

og Miljo, Natur-
Adressen er Lys-

SMK har flet en henvendels" fra .A,rhus Amt om at der pi soerne
sejler f lere btde.med samme registreri 'gsnummer.

Problemet skyldes sikkert, a\ noele ( sikkert ikke SMK medlem-
mer ) ved kOb af ny el ler an6""'UaO ,ytter det samme nummer
p6, som den gamle bfld hav6"

Men den g5r ikke.
I bekendtgorelse om registrerine af bide, sti der i $ 7, at hvis et
registreret fartaj skifter ejer q11.i bruser . skal sivel den tidligere
som den nye ejer eller brugen snarest"mujist oS senest 14 dage efter
ejerskiftet, indsende tiOtiger" 

"6r,"ii' 
Ilistreringsattest til,A,rhus

Amt.

Hvis vi skifter boprlsadresse skal 4", ligeledes ifOlge g 6 ind-
sendes registreringsattest t i l  andring.

Efter indsendelse fir vi besp"4 retur orf hvilket nummer vi m3
srette pi en nyerhvervet biq.

Aksel Borre
Sekreter


