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for folket for bddfolket

den 7 februar kl. er der fastelavsfest
for born. Alle fAr mulighed for at slA til tsnden. Miske
er der en kat i tonden, hvem ved ?. Hvis ikke, er der
uden tvivl andet godt der valter ud, n6r bunden 96r af
tonden, si kom og var med.

Fredag den 26 februar kl. 19.00. er der klubaften med 'SLAW".

Alverdens ting kan skifte ejer pA en sAdan aften. SA har i noget
i skuffer og pi hylder, som i gerne vil af med og som i tror en anden
kan bruge, si kom endelig frem med det.

Fredag den 5 marts kl. 19.00 er dagen for 6rets generalforamling
i Silkeborg Motorbaadklub. Husk lige at kontingentet til klubben skal
vere betalt for at i kan vere med til generalforsamlingen og der
gore jeres indflydelse galdende. Se dagsordenen inde i bladet.

Lordag den 27 marts k1.14.00 afholdes Arets pigefest. En fornajelig
eftermiddag og aften. Med god mad, konkurrencer, lotterispil,
fallessang, gode historier m.m.. Si mod frem piger, det plejer
at vare fornojeligt.

Lordag den 17 april kl. 9.00 er der oprydningsdag i og omkring
klubhus, verksted m.m.. Vi starter med rundstykker og en kop
kaffe kl. 9.00 og plejer at vere ferdige i lobet af et par timer eller
mAske 3.

Sondag den 18 april k|.10.00 er der standerhejsning som tegn
pd at den nye sejlersason starter. Efter nogle bevingede ord fra
formanden og en fellessang ,er vi klar til en tAr ol i klubhuset.

Torsdag den 4 maj kl. {9.00 er der klubaften med infor-
mation til nye medlemmer. $

Flittige

medlemmer

ved

at

fardiggore

benzin

og

diesel-

huset

inden

vinteren.

De

nAede

det.

Husk at vi afholder generalforsamling den 5 marts kl.
19.00 i klubhuset i indelukket. Dagsorden inde i bladet.
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Silkeborg MotorbSdklub
Ahave Alle 9, 8600 Silkeborg

Formanden har ordet,

SA er vi kommet godt ind i det nye Ar. Og si er det samme sporgsmil, der
melder sig hvert 6r, hvad kan vi si forvente os i det Ar der kommer.

Der er nogle ting som vi er helt sikre pd bl..a, at bAdfolket skal til at betale
urimelige priser for at ligge ved kommunale bidpladser. Det kan vi nok ikke
gore noget ved.

Kommunen har 100 6rs jubilaum for overtagelse af Indelukket, som bliver
markeret ved et arrangement i Indelukket week-enden d. 11 - 13.juni 1999.
Man har bedt klubben vare med, si mi vi se hvad vi finder pA.

Men der sker ogsA mange andre ting i klubben. Vi har jo 90 6rs fodselsdag i
1999. som vi markerer med en reception, i klubhuset den 6 august.

S M K, s jubilaumsfest afholdes ombord pd M/S Migen, lordag d. 4.
september. Det glader vi os til, sA meld jer til i god tid, da der er begrenset
deltager antal.

Som de fleste nok ved, si har vi fiet ny forpagter i klubhuset, og jeg vil gerne
benytte lejligheden til at byde Peter Thormann velkommen i klubben. Vi
hdber du mA befinde dig godt.
Samtidig viljeg benytte lejligheden til at sige Vibeke og Poul tak for godt 2 Ar i
klubben, vi har varet glad for at have jer her, men i har onsket nye
udfordringer, som vi accepterer, og vil onske jer held og lykke fremover.

Som mange nok har hort, har vi her til for6ret skiftet forsikringsselskab, det
hdber vi bliver til gavn for vore medlemmer. Er der sporgsmil til dette er i
velkommen til at ringe til bestyrelsen.

Generalforsamlingen stAr for doren, kom ned og gar jeres indflydelse
geldende om, hvordan det skal kore det naste 6r.

Med hensyn til bundmalinger til vore bide sA er det blevet udsat med hensyn
til forbudsdatoen, sA mA vi se hvad der sker.
Med onsket om en god forestiende sason.

Med venlig hilsen.
Knud E Jensen.

Avrige bestyrelsesmedl. :
Peer Jensen 8680 2169
Palle Christ iansen 8681 1378
Herluf Christensen 8684 9630

Ttf. 8682 3976
Kontortid hver tirsdag
'18 30 tit 19.30

Bestvrelse:

Formand.:
Knud E. Jensen
Nestformand.:
Preben Henriksen
Kasserer.:
Arne Sommer
Sekretar.:
Aksel Borre

Udvalq

Klubhus og kantine.:
Preben Henriksen
Palle Christiansen
Brosamarbejdet.:
Herluf Christensen
Allan Nygird
Himmelbjerggrunden.:
Peer Jensen
Leif G. Thzgersen
Sejsgrunden.:
Peer Jensen
Klubaftner.:
Preben Henriksen
Palle Christiansen
Brugerridet.:
Aksel Borre
SMK's venner.:
Peer Jensen
Fanebarer.:
Johnny Lauridsen
Edvin Andersen

Vigtige tlf. numre.:
Marinekontoret
Kantinen
Opsyn Indelukket

Orientering fra kapsejlads-
udvalget

Har du ikke sejlet med sejlfsr, eller
nasten ikke, har udvalget et godt
t i lbud t i ld ig.
Vi inviterer til orientering/ trenings_
aften onsdag den 19 maj og ons_
dag den 26 mal forud for kapsej-
ladsen lardag den 29 maj .

Formdlet er at fd flere af vore med-
iemmer, der motorsejler, ti l at sejle
mere med sejl. Viser hvordan man
saetler sejlene. Sejler til forskellige
vindretninger. Gir over stag. Hvor_
dan man krydser, og vigtigst af alt,
v i t rener de mest almindel ige og
vigtigste vigeregler.
Vi sejler i vore bdde eller ijeres
egne. Interesserede gaster er ogsA
velkomne.

Msdested Sejsgrunden begge
dage kl .  17.00.

El der sporgsmAt, sA r ing t i t  Johnny
pA tlf. 8681 3346 eiler tilFaile pA fli.
4044 6171

Bladel udkommer igen primo maj
Sidste frist for aflevering af indlag til
n@sre nummer er den 15 apri l  1999.

Bladet vil derefter udkomme igen primo
august, hvor sidste frist for afleverino af
indlaeg er 15 jul i  1999.

8684 7484

8680 4723

8682 0882

8683 6540

8680 4723
8681 1378

8684 9630
8680 4444

8680 2't69
8684 8713

8680 2169

8680 4723
8681 1378

8683 6540

8680 2169

8681 3346
86820572

8682 3976
8682 6'179
8680 1889
2023 1BB9

klubhuset.



Silkeborg den 19 januar 1999.

Generalforsamling i SMK
Silkeborg Motorbaadklub indkalder hermed tit den ordinare
generalforsamling i klubhuset i lndelukket

Fredaq den 5 marts 1999 kt. i9.00

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning vedrorende SMK og de nedsatte udvalg.
3. Kassereren aflegger regnskab.
4. Kassereren fremlagger naste 6rs budget.
5. lndkomne forslag. Forslag skal iskriftlig form vare formanden i hande

senest 8 dage for generalforsamlingen.

Valg i henhold til lovene.

6. Valg af formand, pA valg er
Knud Jensen. genopstiller

7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, pi valg er:

Si kom vi pi Internettet.

Landets forste, landets storste og landets bedste, stir der pa den folder vi
sender nye medlemmer. Det forpligter at leve op til det motio. Jeg syntes selv
at klubben klarer det ganske godt. lser blev jeg positiv overraskJt da jeg
forelagde ideen om at sMK skulle pa tnterneitet.'Det tog kun omkring e-n
maned fra jeg forste gang luftede tankerne til vi var pa ,-nettet'for forstegang. Alle i bestyrelsen var med pA ideen med det iamme.

sMK er "gast" ved silkeborg bibliotek, der gratis udlaner plads pi Internettet
til foreninger i silkeborg. Det er s6 op til klubberne og foreningeine setv at
designe deres hjemmesider.

Pa sMK hjemmeside, kan man flnde nyttige oplysninger om alle de forhotd
der gor sig galdende, hvis man onsker atbesoge silkeborg soerne somgastesejler. Der er beskrevet hvor man kan lejede nodvendige gestenumre
og om hvilke fordele der findes ved at kobe en gestepakke i SUk.

For medlemmer findes der oplysninger om nyheder i klubben, uddybning af
aktiviteterne der er beskrevet i kalenderen,
Alle,klubbenslove og vedtegter finder du ogsi (- og der er bare mangel ).Du finder ogsi oplysninger om, hvad du kan kobe i-stvtx,s butik, bl.a. er der
kommet kort over soerne med Gps way points. Disse way points kan du for
ovrigt ogsd finde pi hjemmesiden og taste ind i din Gps. ttar du en Garmin
GPS, kan du hente disse way points, erektronisk og "harde" dem ind fra din
PC med et program du ogsi finder pA hjemmesiden.
Du kan finde lidt om specielle tilbud fra kantinen ligesom du ogs6 finder en
altid komplet og opdateret liste over klubbens uovitg, og adrdsser og
telefonnumre pA de der sidder i udvalgene.
senere er det planen at du ogsd viile kunne se biileder af vores
arrangementer, og meget meget mere.

Er du for i ovrigt interesseret, og ved du lidt om Internettet og hjemmesider,
sa mener bestyrelsen at vi skal have nedsat et nyt udvalg, ciikan tage sig
af Internet og edb i klubben.

Klubbens hjemmeside finder du nemmest ved at gi ind pa internetadressen
Ltt0:/www.silkeboro. ogs6derfravalge,,byen'ogherefter
"foreninged'.

Ole Seeberg /Kachia

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, p6 valg er :
Kristian Jensen genopstiller

Peer Jensen
AkselBorre

Altan Nygaard
9. Valg af 2 revisorer, pA valg er :

Birgit Jensen
KarlBramsen

EDB udvalg
13. Eventuelt

genopstiller ikke
genopstiller ikke

genopstiller

genopstiller ikke
genopstiller
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10. Valg af 2 revisorsuppleanter, pd valg er:
Leif G.Thogersen genopstiller
Svend Age Simonsen genopstiller

1 1. Valg af fanebarer og suppleant, p5 valg er
Johnny Lauridsen genopstiller
Edvin Andersen genopstiller ikke

12. Valg af udvalgsformand, pA valg er :
Bygge og renoveringsudvalg: Lars p. Elmer
Kapsejladsudvalg: Johnny Lauridsen
Bladudvalg: Chang puggaard
Fest og aktivitetsudvalg: lngen valgt i 1999

genopstiller
genopstiller
genopstiller

Nyt udvalg

Bestyrelsen



Julebanko den 4 december 1g98.

ogsa i ar havde vi et valdigt godt julebankospil med et veld af gode og
nyttige gaver.
Der skal siges en meget stor tak til Elren, Egon, Elin, preben, per, Jens og
Grethe for den store hjalp med indsamlingen.

Der var ca. 80 deltagere, hvoraf storstedelen havde valgt at spise til aften i
klubhuset hos Vibeke og poul, som havde sammensat en super menu. Tak
for det.

Birthe olsen solgte som sadvanlig plader, og Lissy tog sig ogs6 i 6r af det
amerikanske lotteri. Ogsi en tak til de to gave piger 

- -

Vi spillede vore 20 sedvanlige rakker, men der var stadig mange gevinster
tilbage, og Leon fra sUPER BEST sponcorerede 3 endei sn je-g havde
fornojelsen at rdbe op tilto ekstra omgange.

Klokken blev mange inden vi var ferdige med spilleriet, alle var godt trette
da vi sluttede aftenen og sagde godnat.

Pi vennerner 
fi;l,,:

og.sMK's venner siger tusind tak til folgende sponcorer for gaver til banko_
spillet.
Overskuddet fra spillet 96r ubeskiret til stotte for, eller til at arrangere sociale
eller festlige arrangementer isilkeborg Motorbaadklub, samt at bi'drage til
vedligeholdelse af klubhuset.'

sponcorerne var: Falck, Kaj Geert, sMK's verksted, sejs Maleren, Farve
og Lak, Blue Willis A/S, Kongshedens WS, Skousen Hvidevarer, p.
svendsen, spar 2, sejs Marinecenter, HarveyAagaard, storup (eramik,
Radio og TV Huset, Bilting, Euro Dan, specialbutikken, Kvisten Blomster,
super Be!t, Flygger Maring, Kjeld Grarmester, Thyregod optik, Greibiksen,
Tollundgird, sMK's spisested, Britex, Brodvarksteolt, ornsa Dognbutik,
U nibank, !V1Oe Papi r, Jy^skSengetojslager, Albani, Caisten Bjerregaa rd,
Trosborg Polser, Fotex, cafe Lise, LM Glasfiber, Helseboden,'Borge Veng.

Den 6 december var der igen julestemning i Klubhuset. Masser af nisseborn
muntrede sig rund om juletra og ud og ind af dgre. Der var sang og julelege
si ingen behovede at kede sig. Julem-anden var svend og for airangementet
stod susan og Allan som specielt i 6r havde fundet nogle fine og gole poser
til bornene. Efter al den traven og syngen fik alle born mulighedtdr at stukke
torsten med en kold sodavand og alle kunne kobe ableskiver og glogg. En
meget hyggelig eftermiddag.

Kontingent til Silkeborg Motorbaadklub

Alle medlemmer skutte pA nuvarende tidspunkt have modtaget girokort til
betaling af kontingent for 1999.

lfolge vedtagterne er kontingentet pristalsreguleret. Men da man fra
kommunens side har varet sardeles gridige med hensyn til stigning i
b6dpladslejerne, for at bruge pengenelit piestigemassige uogifter iandre
dele af byen, har bestyrelsen vedtaget at fasthoide samme koitingenter som i
1998. Kontingenterne vil derfor se siledes ud i 1999.

A

I
I

,f

1
l

Kontingent inkl. ansvarsforsikring er for aktive medlemmer
Kontingent inkl. ansvarsforsikring er for pensionister
Kontingent er for passive medlemmer
Kontingent for SMK's venner er

Kontingent skal vare betalt senest 2g februar.

kr.490.00
kr.245.00
kr. 245.00
kr.  100.00

Husk lige at tage kvitteringen med n6r i kommer til generalforsamling.

Sekretaren"

Vi efterlyser meget kraftig nye emner til at deltage i bestyrelsesarbejdet.
Vi mangler isar folk til festudvalg, bladudvalg, og EDB uivalg.

VIRKLUND
VOGNMANDSFORRETNING

&
SILKEBORG

SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. 86 83 67 33- ogsd nir bdden skal sikkert pafanO

_ for vinteren
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En klub istadig fremgang

Som mange af jer sikkert har bemarket er Silkeborg Motorbaadklub sA
ubeskeden at kalde sig:

Landets fsrste.

Landets storste
og
Landets bedste.

Det sidste vil vi lade medlemmerne vurdere, men til det forste kan vi oplyse at
klubben er oprettet den 8 august 1909, vi har altsA 90 6rs jubilaum her i
1999. I horer narmere om hvorledes dette skal fejres.

Landets storste. Klubbens medlemstal er pr.1l1 1999 pi 736 . Derudover
har vi 45 medlemmer i SMK's venneklub, altsi et total medlemstal pi 781.
Der er garanteret ikke andre motorbAdsklubber klubber i landet der kan
prastere et sA stor antal medlemmer.
Vort m&l er ikke isig selv at blive storre, men vived der er mange bAdejere
der ikke er medlem af SMK. Vi ser ogsA gerne disse som medlemmer, idet vi
overfor kommunen og andre offentlige myndigheder hermed fir stgrre
gennemslagskraft. Og si har disse bidejere tilmed en bedre samvittighed nir
de benytter vore faciliteter, sisom broer, toiletter affaldsstativer og meget
mere. Si m6der i som medlem af klubben nogle af disse " gratister ", si
forklar dem lidt om Silkeborg Motorbaadklub og dens fordele.

Aksel Borre.
Jeg anbstal€r mlg m6d sAYol NYT som
REPARATIONER i EL og HVIDEVARER.
NB! Kom lnd og se vor toftetning

med alt I belysning og tvidanarer.

KOMMER Or'EFALT I BY OG PA LANO

sii3i3*^NslP' 4///o.
Novevej 2 & 2l
86,00 Silkeboro
l|f 8681 I r99 -"dol9l t99

NYBADII
Vi 9r  Cressent.  Chaparral  og Starcral t  inrpotdr .
Vi  har ogsi  et  stor t  udvalg af  brugtee bi lde ogjot ler .
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Ca. 40 brugte piihangsnrotorer.
Nye motorer t i l  foRnuff lOE pr iser
Fra 5 t i l  9O l l l t

n2g2s/4

MALtNo rlL EATTEN t
Vi har et stort udvalg af

IIITERNATIONAL
rna l ing  og  t i lbehor

Kob og Salg: Walkie-Talkie / V,H.F.

Mgngler du hjalp til ovenstiende, ved kob / salg, montering, udmiling m.m.
sa kontakt mig. Der er attid mange brugte ting p? tager tit oiiige priser.
Nyt kan skaffes nasten fra dag tildag.

Sejs Walkie-Talkie
v/ Leif Birck ( S.M.K. 04. )
Havmosevej 19, Sejs
8600 Silkeborg
Tlf. 8684 6162, mobiltlf. 3086 6662
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Certifikat ti l betjening af maritime VHF-radioanlag.

Nu er der igen mulighed for at lere den rigtige betjening af VHF anlag i vore
b6de.
Og alle bAde, ikke mindst dem der bevager sig pA havet om sommeren, bor
have et sAdant anlag ombord. En mobiltelefon er god at have, men for det
fgrste er rakkevidden ikke sarlig stor og dernast kan der vare steder hvor
der ikke er signal nok til at en sAdan kan bruges.

Si derfor: Meld jer til et kursus i betjening af VHF.
Et s6dant starter den 12 marts 1999 p6 Arhusbakkens Skole, og der afholdes
eksamen i Arhus den 20 april 1999.

Underviser er: Anders Nielsen, Skerbakvej 15 F, 8600 Silkeborg.

Anders Nielsen tager imod tilmelding pA tlf. 8685 4057 (for 10.00 og efter
18.00 ) og svarer i ovrigt pA alle^sporgsmAlvedrorende VHF.

Forsikringer:

I lobet af 1999 samler Silkeborg Motorbaadklub sine forsikringer i Provinzial
forsikring, idet vi her har f6et et tilbud der kommer alle medlemmer tilgode i
form af billigere pramier og bedre dakning. Forsikringerne overg6r til
Provinzial i lobet af 1999 ,da der er forskellig forfaldstid for de nuvarende
forsikringer. Fdr eller har i et forsikringssporgsmAl kan i rette henvendelse til
bestyrelsen, eller direkte til Provinzial pi tlf. 8680 4044.
AkselBorre.
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KONGSHEDENS WS
T l f .  8 6  8 5 1 2 1 5

Bit-flf. 30 86 72 15

Provinzial Danmark A,/S forsikrer
din b5d og dine ovrige v€erdier.

Hlelper og vejleder til enhver lid -
og ikke forst, nar skaden er sket.
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