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Tirsdag den 4 maj kl. 19.00, informationsmsde
for nye medlemmer i klubhuset, kom og hor noget
om SMK. alle er velkommen.

Lordag den 15 maj kl. 10.00. Markedsdag
i Indelukket, der er forskellige boder, bidudstiller

Hydro/Texaco, kommer med en bod og lidt til ganen.
Falck komrner igen i ar og du ka:r ffi din ildslukker aforover
Falck vil ogsi lave en genoplivnings ovelse rr,/m.

Lordag den 22 maj kl. 13.00 Pinsetrref, arrangor SSK
kom og vrer med til en festlige eftermiddag, vi regner med
athsre n&rmere fra SSK.

Lordag den 29 maj kl. 10.00
Unibank Motorsejler kapsejlads, sorn stirtor i Akrogen.

Den 11, 12, 13 juni har Indelukket 100 jirs jubilrcum
som vil blive fejret med forskellige udstillingor og
arangementer, se i avisen!

Tirsdag den 15 juni kl. 18.00. Valdemarsdag

Onsdag den 23 juni kl. 19.00
Sank Hansfest pi Sejsgrunden, med b6l og boder.

Lardag den 26 juni kl. 11.00
Pensionist sejlads, her skal der bruges en del bide!

Nr. 2/99

$

Urft-nUt
5fi6de for folker og for bddfolket

Stemning ved
Markedsdag i Indelukket

Lordag den 15 maj kl. 10.00, holder SMK igen Markedsdag i
Indelukket, med bidudstilling, varme og WS og forskellige
boder, blandt andet har HYDRO/TEXACO en stand, hvor
du blandt andet kan skylle ganen, der vil ogsi vrere noget
for bornene.
Falck vil komme igen i ir, hvor vi kan fi vores Ildslukker
afprovet, en stor sikkerhed for os alle, husk det er gratis.
Falck vil ogsi demonstrere fsrste hjalp, samt genoplivning pi
en person, kom og vrcr med ved en festlig dag!
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Silkeborg Motorbaadklub

Ahave Alle 9, 8600 Silkeborg
T1f.86823976
Kontortid hver tirsdag
18.30 t i l  19.30

Bestvrelsen:
Formand.:
Knud E. Jensen
Nestformand.:
Preben Herniksen
Kasserer.:
Arne Sommer
Sekreter.:
Kent Christensen
Ovrige best. medl.:
Palle Christiansen
Herluf Christensen
Kristian Jensen

Udvale
Kantine.:
Preben Henriksen
Palle Christiansen
Brosamarbejdet.:
Herluf Ckistensen
A1lan Nygird
IndelukkeU Klubaftner. :
Palle Christiansen
Kristian Jensen
BrugerrAdet.:
Herluf Jensen
Bygge og renovering.:
Lars P. Elmer
SMK's Venner.:
Palle Christiansen
Himmelbjerggrunden.:
Kristian Jensen
Leif G. Thogersen
Sejsgrunden.:
Kristian Jensen
Niels Just
Kirsebergrunden.:
Knud Jensen
Lars P. Elmer
Fanebarer.:
Johnny Lauridsen
Sv. Age Simonsen
Opsyn Indelukket.:
SMK's Kantine.:
Marinekontoret.:

)

Hjejlen!

Kaptajnen pi Hjejlen, vil gerne om vi
i motorbidene vil vise ham og Hjejlen
lidt hensyn, ned gennem Remstrup i,
samt ved svinget vedjernbanebroen og
ind i havnen, hvor han drejer skibet
rundt. Husk, Hjejlen skal have stsre
plads til at manowerer p6, ind vi andre,
sfl lydt efter hans signal!

Preben Henriksen.

Til bladet nr. 2

Hunde-hom-hommer!

Husk at hunde skal fores i snor pA
vore grunde og ved alle broer.
Hundene skal luftes" hvad der er
meget naturligt, men efterladenskatrel
skal fiemes, som der ogs6 stAr i vorc
regulativer.
Vi har ffiet mange klager fia
medlemmer, over at man slaebcr
efterladenskaber med ned i brldcn.
Si husk derfor, inden man laggcr til
ved broerne, at sette snor pe hunden.

Venlig hilsen
Bestyrelsen.

8684 7484

8680 4723

8682 0882

8685 5534

8681 1378
8684 9630
8681 0241

8680 4723
8681 1378

8684 9630
8680 444r'.

8681 1378
8681 0241

8684 9630

8682337r

8681 1378

8681 0241
8684 8713

8681 0241
8681 5893

8684 7484
86823371

8681 3346
2180 5001
2023 1889
8682 6179
8682 3976

Formaden har ordet. Nr 2 -1999.

Si er tiden igen kommet hvor biden skal i vandet, men ellers har det i skrivende
stund vrret en mild men vid vinter, det har vaeret godt for vore broer bide vore egne
og brosamarbejdes, si der spares nogle penge hvordan foraret og forsommer, bliver
mi vi vente og se.

Angiende bundmalinger
Miljostyrelsens forslag til bekendtgorelse har veret til hanng, og fristen for
indsigelser udlsb I marts. Disse bliver nu r,urderet. 2 marts 1999 havde Dansk
Sejlunion, Danmarks Fiskeriforening og Farve & Lak et mode med Miljostlrelsen
om reduktion afkobberudledning, og det indledende arbejde er pibegyndt.

Pi msdet blev introduceret Mille Light til brug i ferske vande, men den aktuelle
status er, at bide Mille Dynamic, Sea Tech Bundmalinger, Alu Safe, Hard Recing,
Bravo og Kobber bundmaling, samt Jotuns produkter som var lovlig i 199g, mt
anvendes dette forar.
Si mi vi hsre hvad der bestemmes i Miliostyrelsen inden naste 6r.

vi har overstiet vor generalforsamling, der gik stille og roligt. Jeg vil benytte
lejligheden til at sige tak til de afgiende, bestyrelses og udvalgs -"dlem-er, og
samtidig byde de nye velkommeq og hibe at vi fir et godt sarnarbejde i det
kommende d,r, der er mange ting vi skal have lavet.

Markedsdagen er det forste hvor der sker noget i Indelukket, og det skulle vrere p6
plads nu, vi hiber det kommer til at gi godt, med mange mennesker. Falck har lovet
os at komme og undervise i forstehjalp og hjertemassage, samt kontrol af vore
ildslukkere.

vi er i fuld gang med at lave Jubilaumsskrift, der er nogle af de aldre medlemmer
der er villige til at hjalpe sammen med P c. udvalget, er der nogen som har noget
man syntes skal med, si kontakt en fra bestyrelsen, s6 kan det nis endnu. men det
skal ske hurtig.
Vi skal til at lave de ting pi grundene som vi har planlagt her nu p6 forsommeren, s6
er der nogen der vil give en hind med si kontakt Lars Elmer 96g23371, s6 vil han
prove at tilrettelegge det si det bliver giort rigtig.
Med onsket om en rigtig god sejler s&son.

Med venlig hilsen,
Klud E Jensen.
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Arsberetning for 1998 ved formand Knud Jensen.

Pi bestyrelsens vegrre viljeg byde velkommen til vor generalforsamling, det er dejligt der er msdt si
mange. En sarlig velkomst til vore gester, fra Ry Bidlaug - Silkeborg Sejlklub samt vennerne.

Som indledning vil jeg bede forsamlingen om at rejse sig og mindes de af vore medlemmer, der er
giet bort i det forlsbne ar.

Forste punkt pi dagsorden er valg af dirigent, fra bestyrelsens side foreslis advokat Ole Krabbe. der
ogsi blev val6.
I 1998 er der sket mange ting, bl. a . har vi skiftet forpagter. men det venderjeg tilbage til.

Med hensyn til de arrangementer der har veret holdt i 6rets lsb, mi vi nok sige at mange har veret
fidt dafig1 besog. Med henryn til vore klubaftenere er det miske de forkerte emner at vi tager op.
Vi har efterlyst forslag fra medlemmerne, men fiir ingen.

Vedrsrende "Markedsdageri' provede vi noget nyt, idet vi havde msde med udstilleme si vi kunne
lave en sarnlet annonce til dagspresseq men desvarre blev vi lidt bersrt af konflikten ,men det gik
godt ,der var rimeligt godt besogt.

Pinsetreffet s:unmen med de andre klubber sarnlede ca. 60 pers. vi havde en god tur rundt om
Slienso og en rigtig god aften i Ry Bidlaug. Det var lidt skuffende at der slet ingen var fra Silkeborg
Sejlklub , jeg vil opfordre til at msde op her i 1999.

Men det store tillobsstykke var pensionistsejladsen der trods silende regrr hele dagen, blev utrolig
vellykket, det er dejlig at se hvor alle nyder det, og initiativet med frokosten var et godt indslag

Men ellers har vi haft mange moder med kommunen i irets lsb bl .a om bidpladslejen i indelukket

,og som i nok ved, si fik vi ikke ret meget ud af det. Men si mi vi hibe at de vil vende tilbage en
anden gang og ikke skal tale igennem dagspressen. Det er trods alt bedre at msdes og tale om det,
end at slis. Vi fik genindfurte de rad -granne skilte. Det er der stor tilfredshed med bl. a fra dem der
kommer udefra og fra naboklubber, si de kan se, hvor de kan lagge til ni.r de kommer pi besog, si
jeg vil opfordre til at man husker at vende og skrive pi skiltene nir man sejler ud, det var jo rart hvis
vi kan beholde dem.
Vi hiber ogse kommunen vil kontakte os nir der skal ske andre ting .Det har de lovet, si mi vi tro
pi at de overholder det.

Vort irlige msde med Hjejleselskabet gik stille og roliS.Vi klagede over at de sejlede for starkt pi
visse steder, nu mi vi se om det hjrclper.

Dykkerklubben har varet nede og rydde op i ien fra overste indsejling og ned tiljembanebroen. Der
var mange ting de fik op. Oprydningen skete i samarbejde med Hjejleselskabet som gav sl og vi gav

dem 3 stykker smorebrod, det gor vi nok ogsi til naste ir.

Motor- Kapsejlads udvalg.
Vedr. beretning fra de forskellige udvalg vil jeg starte med Motor - kapsejlads udvalget som har haft
to sejladser med pan tilslutning til begge. Og her i foriret 1999 vil man prove at lave nogle
trrningssejladser,(si ver ktar nir de kommer). Vi skulle geme have nogle flere til at deltage.

Kantineudvalget
1998 har der ikke varet de store udgifter, men der har varet smi lsbende udgifter. Vi ksbte 8
stk.bruge borde og baenke til girden. De var billige, kun 3.750,- kr.

Der er sat stilreoler op i depotrummet som Poul og Preben havde hentet gratis hos Frisko is i futrus.
Palle og Preben havde et msde med ALBANI, angiende sponsor ol og vand samt om samarbejdet i
de neste 3 ir, vi €r nu et fast belob pr er, i 1998 kontant 4000 k. i 1999 Jubilaumsiret kontant
6000.kr. og i Ar ZOOO kontant 5000 kr.
Tyverialarmen er blevet andret si det nu ogsi gelder depotrummet. Der er skiftet et par lamper
samt ledninger i slyngelstuen.
Der har veret lidt problemer med vore el milerg det er nu i orde4 der var lidt mellemregning med
Poul, men det er nu ogsi i orden.
Der er monteret ny vask i kskken + en afskyller med bsrste. Der er monteret 2 netdsre ud til girden,
for at holde fluerne ude om sornmeren. Udsugnings systemet er blevet renset og filtret er skiftet.
Kristian Jensen har malet borde og stole ude i girdeq samt gulvene i depotet.
Der har i forbindelse med forpagter skift varet optalling af al inventar sammen med Poul og Peter.
Der var nogle mangler som Poul har udbedret, Peter har godkendt og underskrevet inventarlisten pr
3 0 - 1 2 - 1 9 9 8 .
Preben Hewiksen

Brosamarbejdet
Vinteren 98-99 har indtil nu veret god ved vore broer. Hvis det bliver ved sidan, ser det rigtig
fornuftig ud med skonomien for i &r. Vi gir derfor med planer og overvejelser om at kontakle de
forskellige lodsejere ved broerne nr.62 i Alling A nr.53 i Rosvig, og t1t.s2 v/Himmelbjerget for
tilladelse til evt. opsetning af borde/brcnke samt grill disse steder. Derudover forsoger vi ogsi, at fr
en grill rnere til GAsekrogen bro 33 samt et set bordeibanke ved bro 24 i Paradiset. Tiden vil vise
om det lykkes for os.
Med hensyn til broeme er der kun en enkelt storre operation pi bedding, idet bro nr. l0 i
Sejssnawingerq skal udskiftes. Resten er for nuvarende kun smireparationer. Vi hiber det bliver
ved det og glader os til at vi msdes ved broeme i 99.
Herluf Cltristensen

Bvgseudvalset

Vinteren 98 fik vi etableret vort kontor i det tidligere verksted,og det fungere godt. Det er rart at vi
har fiet tingene samlet et sted, og at medlemmerne kan komme ned og {6 snakket med bestyrelsen og
6 ordnet de ting der falder for, det er vi glade for, samtidig har vi et sted at holde vore msder.

Sommeren 1998 blev vor nye Grund ( Kirsebargrunden) en realitet med etablering af broer og hegn
omkring grunden.
Efterir 1998 stod der overbygning afTankanlag pi programmet. Den stir nu fardig med undtagelse
afloft i overdekning mod ien.
Lars Elmer

l.Pitenkte aktiviteter i 1999.

I Indelukket skal der lagges fliser og laves overdakning for maskiner i materiatgird, samtidig skat
flisearealet foran varksted fardiggores.
Der skal legges fliser og opstilles benk ved tankanlag.
Bygninger skal renoveres og males i 1999.?

Hvad angir grundene si har vi pi Sejsgrunden fiiet nye ure ved bruserne, si det nu er gratis at tage
bad. Der er lavet lys som selv trender og det allerbedste er nok de forsats vinduer vi ffiet deroppe, det
er rigtig dejligt. Tak til Provinzial. Der er ogsi kommet vandur pi deroppe.
Si det med at vaske bid er nok ikke si godt, for det koster, si vi skal nok have andre vandhaner p6.
Udskiftning af skillevrege omkring toilet og baderum .etablering af lys og evt. elstik samt maling af
leskur er ogsi tiltrengt.. Der skal ogsi nye vanger og deks bradder pi broen, her til foriret.



Pi Himmelbjerggrunden har vi lavet kystsikring . og si hiber vi i 1999 at vi kan fii lavet ." .U;
anden form for Chelther og nogle nye borde og banke.

I hib om at vi ogsi i 1999 kan fii hjelp til de aktuelle akliviteter, siger vi tak til alle der i 1998 har
stillet sig til ridighed og ydet en indsats for at tingene har kunnet gennemfores med et
hindverksmassig godt resultat.

Si har vi €et lejeaftalen pi plads pi den nye Kirsebargrund. Der er lavet en lejeaftale for 30 ir til
6000 kr. pr. ir pristalsreguleret. Der er lavet bro deroppe si nu skal vi have agterfortojningspale i
her til foriret samt borde - benke- grill og toilet.
Venlig hilsen Larc

P C- udvale.
Udvalget har haft en stille og rolig opstart, vi er, som i nok har hsrt kommet pi Internettet. Ole
Seeberg har haft mange timer pa at starte det op, men nu kan vi si bygge pi som vi har lyst, forslag
snskes.
Vi har lavet ny aftale med forsikringsselskabet Provinzial om ansvarsforsikringer pi bide, hvorved
har d sparet nogle penge, samtidig har vi flyttet alle vore andre forsikringer over, sA det hele er
samlet ,der har vi sparet ca. 2000 kr pi irsbasis.

Som i nok har laest i dagspressen gennem hele 1998, si har der veret skrevet meget om at brugen af
Bundmaling skal forbydes, og man ville allerede gore det her fra I jan, i ferskvand, men heldigvis har
man ikke kunnet gore det si hurtigt, men at der kommer et eller andet er helt sikkert, det er bare
hvad og hvornir.

Der har varet kort nogle forsag i 1998 bide i Ferskvand og Saltvand og det er ikke ligefrem
opmuntrende resultater, der er kommet frem med nye bundmalinger. Der har veret forsog i Greni-
Svendborg- Horsens og et par stykker pi Sjalland..

Og afdisse var det dirligst i Horsens hvor det var si galt, at der var 3-4 cm. tykt lag blimuslinger og
snegle pi bidene, det var si galt, at de ikke kunne sejle med sejlbide til sidst, det bedste resultat var i
Greni, men vi mi hibe at de finder pi bedre malinger fremover,

Silkeborg Sejlklub var med i forsoget her i ferskvand, og det var ikke se slemt ,men der er ogsi
problemer hernede, men nu mi vi jo se hvad der bliver vedtaget.

Vi har en paen okonomi til trods for, at vi har bygget om og renoveret lokaleme. Efter afskrivninger
p&kt. 74.707,-, er der stadig et overskud pikr. 72.484,-.

Inden lenge skal vi have nye msbler i kantinen. + de ting der er nevnt under byggeudvalget.

Til slut en tak til alle vore leverandsrer og samarbejdspartnere sarnt kantinepersonalet for godt

samarbejde i iret der er giet.
Samt tak til de forskellige udvalg, vennerne og alle som har givet en hjrelpende hind med i iret der
er giet. Tak til den owige bestyrelse for godt samarbejde.

Hilsen Knud.

Besog

KONGSHEDENS WS
T[F. 86 85 1215 B|L-TLF. 30 86 7215

Pi markedsdagen den l5 maj, i Indelukket.
{il vi viser nogle aktuelle ting fra WS branchen.

Vi h.ar igen i 6r en nem konkurrence, hvor man kan vinde en
IFO - sparetoilet m.m

Blandt andet selger vi et stk. smart rusffri gaskomftr med el ovn,
2000 kr. i rabat.

Vi ses, Henry

cA TonAnET TRYGT I MoDE

og ffi efterset tagrender og nedlobsrsr.

Igen i ir vi pi standen i Indelukket

Kom og se eksempler pA tagrender og nedlob i zink og kobber.

Vi tager vores rullende tag med.
Sfl kom og m en snak om zink- og skiffertag.

,hBlikkenslager
\3Bo Enemark
Ingerslewej 4, Lemming 8600 Silkeborg

Tlf. 868593 10.Mobil: 408693 10



Kom t i l  MARKEDSDAG I INDELUKKETI

Sejs lllarinecenter f re mvise r :
, | .  l '  l .  l . 1 - - L - , / L  I  ^  ^  ^

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

Mangler du hjalp til ovenstaende, ved kob / salg, montering, udmiling m.m.
s6 kontakt mig. Der er altid mange brugte ting pa lager til billige 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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Bemarkn inger fr a Brosamarbej det.
For at undgA nrisforst&elser og uheldige epistxler ved broeme i sosystemet, beder

vi alle medlemmer i klubberne sMK, ssK og RBL om at vcrs opmerksornme pa
folgende og &gere derefter: Alle broer i sosystemet med Brosamarbejdcts logo pa cr
vore, d.v.s, alle 3 klubben i fallesskab. Defor ! Behandl dem ordentlig. Lad vbre
med at stille gill pA broeme, skare i dem o,l.

Det koster mang€ pange hvert 6r at udskifte bredder og stolper pa grund af
ovennpurte, og der er kun et sted, vi kan hente peng€ne til disse reparationerl - Get
selv hvor?? Brug broerne til det de er beregnet til, nemlig at lcgge iil ved/overnane
ved.

. BAdejere, sorn grundet manglende badplads bruger vore broer til fast fortoining,
kan vrre firsag til at lodsejeme opsiger aftalen og beder os Scme broen. Vi hari 19bg
fdet p&taler vedrsrende dctte.

NAr broerne forlades til landsiden, ophorer vort ejerskab, og vi beveger os nu pa
omrMer, som vi af lodsejeme har faet lov tit at benyfte sammen med *ange andre.
Bemark venligst dette, og lad vare med at to, at det alene er os der har ret til
omridet. DET ERDET IKKEII

ved bro nr. 52 i Julso " Julssbroen ", hvor grundm ejes af Himmetbjerggarrlen,
har aftalen, for at vi matte have broer der, altid veret folgende: Nogle gange ilsbet af
stcsonen har Himmelbjerggarden a}:tiviteter pS grunden, som gsr, at de ikke kan have
vores tilstedevrrelse pA disse dage. Da tidspunlceme ikke er f'aste, u det aftalt, at
HimmelbjerggArden opsctter et skilt p6 broen i en skrigende farve, som gor
opmarksom pA, at broeme ikke kan benyttes af btdfotket.ver venlig at respekrere
dette!

Vi har fra Himmelbjcrggarden modtaget en klage over en episode sidste ar, hvor
nogle badfolk, lbenbart i den fejlagtige fto, at det var deres ejendom, forsogte atjage
beboeme fra Himnelbjerggdrden vnk.

sadanne episoder er selvfolgelig uonsket for alle pafier, og skuile msn komme i
situationer, hvor en lodsejer beder Jer om at forlade omrfldet sa gor detl Indlad Jer
ikke i diskussioner/skrnderier, men kontakt efterfolgende os i Brosamarbejdel
hvorefter vi si mA udrede trAdene/forklare sammenhengen.

Til sidst vil vi fra Brosanarbejdet snske alle medlemmer i de 3 klubber en
rigtig god scjlseson, og haber ar vi ved frelles hjrlp kan finde ud af det derude ved
broerne.

PA Brosamarbej dets vegne
Herluf christensetr

i ' .
1 ; lt i,',

K
Orientering fra kapsejlads- udvalget

Har du ikke sejlet med sejl for, eller nesten ikke, har udvalget et godt tilbud til
dig.
Vi inviterer til orientering/ tranings- aften onsdag den 19 maj og onsdag den26
maj, forud for kapsejladsen lordag den 29 maj.
Msdestedet er Sejsgrunden begge dage kt. 17.00
Formilet er at fi flere af vore medlemmer, der motorsejler, til at sejle mere med
sejl. Vi ser hvordan man s&tter sejlene. Sejler til forskellige vindretninger.
Gir over stag. Hvordan man krydser, og vigtigst at alt, vi trener de mest
almindelige og vigtigste vigeregler.
Vi sejler i vore bide eller ijeres egne, som i snsker.
Interesserede gaster er ogsi velkomne.

Er der sporgsmil, si ring til Johnny pi tlf. 86813346 eller til Palle peilf.40446r7r.

Bladet udkommer igen primo August. Sidste frist for aflevering af indbg til naste
nummer er den 15 Juli 1999.
Bladet vil derefter udkomme igen primo November, hvor sidste frist for
aflevering af indlag er 15 Oktober 1999.

Alle indleg er velkomneo lag dem i postkassen i klubhuset

Preben Henriksen.
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Til Sale!

Fra en SAGA 24, sdges en 8 m. aluminiums mast og bom, komplet
vanter, storsejl og fok: Alt er OK. Tlf. 40284432 18680472i.

med

Vrerkstedet os Materielqirden!

Vi har nu ffiet et godt verksted, hvor vi alle kan komme, vi vil jo alle gerne at det
ser godt ud nd vi kommer pi verkstedet, hvis vi si alle rydder op efter os, vil det
v&re en fornojelse at komme pi vaerkstedet.
Materielgirden, der er enlig det samme problem, tenke pi, der er andre der
kommer efter dig.

Silkeborg Motorbaadklub
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Piqefesten den 27 marts 1999.

Ogsi i Ar havde Silkeborg Motorbaadklub inviteret til fest for vore piger.
Ca. 40 piger havde tilmeldt sig 6rets store dag, hvor mandene - bortset fra
betjeningen- var forment adgang^
Pigerne modte alle frem med et godt humor, flotte hatte og medbringende
en pakke, der i lobet af dagen skulle spilles om ved et bankospil.

Efter at entrebilletten var betalt og alle lodder til amerikansk lotteri var solgt,
fandt alle en plads ved bordene, som Bodil, Ingrid og Kirsten havde dakket
noget si nydeligt tidligere pA dagen.

Der blev herefter serveret kaffe og lagkage med flodeskum - en rigtig
superla g kage fra kokkenchef Peters konditori.

Efter denne indledning pi dagen, var der lotterispil med en masse fine
gevinster fra diverse sponcorer. Ind imellem lotterispillet var der
amerikansk lotteri, ogsi med mange gode gevinster.

Da alt dette var overstiet, var alle ved at vere godt sultne og kokkenchef
Peter med medhjalpere havde lavet alle tiders middag, som alle deltagere
kunne lide og priste i hoje toner. Til maden blev serveret rod og hvidvin.

Stemningen var efterhinden ved at vere sd god, at flere af pigerne turde
vove sig frem til mikrofonen for at fortalle en god historie, - rimelig stueren.
Den bedste blev belonnet med en halv flaske snaps.

Der var ogsi en halv flaske snaps til den pige der havde creeret den
fl otteste/mest originale hat.

Alt i alt en god, lang og fornojelig dag. Si kare piger, kom igen naste 6r,
og tag en sejlerveninde med.

Bukke oq stativer
Vil blive kort op pi kommunens oplagsplads igen i ir, men husk de skal
merkes med navn!
Det som ikke er afmarket, vil kommunen flerne (destrueret)
De vil ikke kore frem og tilbage med noget som ikke benyttes

Kirsebarqrunden
Ejeren vil gerne om vivil passe pi, ikke at adelegge treerne uden for
Kirsebargrunden, sA lad os blive inden for tr6dhegnet, vi har kun tilladelse

VIRKLUND
VOGNMANDSFORRETNING

&
SILKEBORG

SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. 86 83 67 33
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Referat fra Vennernes Generalforsamling. l8l2 1999.

Som sedvanlig modte der ikke ret mange op, pi trods af den slaiftlige indbydelse,
men det er jo som det plejer. Der kom 7 fra Vernerne, kontaktmanden til SMK.
Peer Jensen, formanden for SMK. Knud Jensen.
Hans Juul blev valgt til dirigent, og si gik vi i gang. Egon's beretning blev
godkendt, det blev vedlagte regnskab ogs6..
Indkomne forslag var der ingen af. Si kom vi til valg afreprasentanter, det blev
som sadvanlig en gyser, ingen vil have den post, Elin og Egon har ikke lyst til
mere, og vi andre heller ikke. Der blev diskuteret oplosning af vennerne, det
kunne ikke lade sig gare, da det ikke var skrevet i dagsordenen. Enden pi visen
blev, at der sendes et forslag til SMK's Generalforsamling, si mi vi se hvad der
sker. Elin og Egon bliver som representanter indtil sagen er afldaret.
Det hiber vennerne kan ske ved en Ekstraordinrr generalforsamling, der vil blive
indkaldt til i April. Arrangementer og Eventuelt kom vi pi den mide hurtig over.
Dirigenten takkede for god ro og orden. Egon takkede for det fantastiske
fremmsde, og aftenen sluttede med smsrebrsd og ol pi Vennernes regning.

Pi Vennernes vegne
Referent Hjorli.

REGNSKAB FOR SMK'S VENNER 1998

DAT..Oiii.T.EK$T TNDTTEGT UPGTFT , SALDO

r998
0l jan
{6 feb
19 feb
28 marts
23 juni
23 aug
03 sept
04 dec
05 dec
17 jan
09 feb
15 feb

5.285,85
364,00 4.921,95
349,00 4.572,85
300,00 4.272,85

6.lo7,8s
344,00 6.063,85
210,00 5.853,95

8.1s3,85
1.000,00 7.153,85

200,00 6.953,85
312,00 6.641,85

3.060,00 3.581,95

6.139,00 t:, i3.591,95

Overfsrt saldo fra forrige ir
Fastelavnsfest
Generalforsamling
Pigefest - gaver
Sct. Hans overskud
Frikadellekonk. - gaver
Mode
Julebanko
Slikposer - juletre's fest
Frimarker
Fastelavnsfest
Banke til Sejsgrunden

2.135,00

2.300,00

Total 4.435,00

Regnskab revideret og godkendt -'t6. febr. 1999

Elin Sorensen - Egon Laursen
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Fra Silkeborg kommune

Vedrsrende:

Til SMK- nyt

Fritids- og Kulturudvalget har pi msde den 12. aoril 1999 besluttet:
At der ikke etableres automatiske bomme ved ophaler- stedet i Indelukket og
Ludvigslyst.
At der-foretages forbedringer af faciliteterne i Indelukket, Hattenas og Laven, jf. den

med Silkeborg Motorbaadklub aftalte prioritering'
At forsoget mld anvendelse af raIgronne skilte ved gastepladserne viderefsres i den
kommende seson og evalueres i efteriret 1999.

Der kommer brev til Silkeborg Motorbaadklub vedr. ovennevnte.

Derudover kan oplyses:
Den "gamls" bom ved ophalerstedet i Indelukket bestir - der kan lanes nogle i
Motorbaadklubben og i kiosken i Indelukket. Ellers kan der stadig fis nogle ved
opsynsmanden for 100 kr. i depositum.

Som aftalt, bliver der laver opslag til klubhuset og opsynsmandens hus vedr' lin af
nogler.

Fra foraret 2000 kan Silkeborg kommune ikke langere opbevare bAdstativ, bukke og

diverse materiale, der bliver brugt til opbgring af bidene. Si er der da lidt tid at lsbe
pA.

FA ALTID
ET TILBUD

FRA

Provinzial Danmark A'/S lorsikrer
din bAd og dine ovrige v@rdie(

Hjelper og vejleder til enhver lid -

og ikke forst, nar skaden er sket

Agenlu/indehaver
Exam- assurandor
John Rasmussen
Fredeirksberggaoe r9

8600 Silkeborg
T[. 86 80 40 44

{U/
KONGSHEDENS WS

Tlf. 86 8s 1215
Bit-flf.30 86 72 15



Navigation den 18.04,99

Fritidssejlere i det midtjyske er gode til, frivilligt at tage duelighedsproven i sejlads
for fritidssejlere
AOF i Silkeborg har i vinter haft 3 hold med 45 elever heraf mange af klubbens
medlemmer.
Fra 1. Juni 1999 taeder Sofartsstyrelsens bekendtgorelse om fsrerbevis til speedbide
i laaft.
Bekendtgorelsen vil ffi betydning for alle, der ejer et motordrevetfartaj, som er
konstrueret sdledes, at det kan plane.

Sofartsstyrelsen definerer et sidan farlsi pe den m6de.
1. Det skal have en V-formet bund.
2. DeI skal vere konstrueret med et bredt agterskib.
3. Forholdet mellem skibets hngde og motorkraft skal minimum
opfylde folgende formel: (langde * hngde) + 3: kw.
Formlen betyder, at et skib pi 4 m, som opfulder pkt. 1 og 2, og
Som har en motorkraft pn 19 kw (26,41rk) eller mere, er omfattet af bekendtgorelsen.
For bide under 4 meter er motorkraften forsat sat til 19 kw, mens den over 4 meter
folger formlen.
For at opni et fsrerbevis skal man vrre $ldt 16 ar og have bestiet Sofartsstyrelsens
prove for
" Fsrere af visse motordrer,ne fritidsfartojer under 20 tons" (speedb6dsproven) eller
have bestiet Duelighedsprsven for fritidssejlere.

Har man i mere end et 5r, ved bekendtgorelsens ikrafttraden, vrret indehaver eller
bruger af etfartoj, som lsaver fsrerbevis, skal man inden 3 6r have bestiet
speedbidsproven.
Eller have bestiet duelighedsprsven for fritidssejlere.

Du kan tilmelde dig til navigation duelighedsbeviset for fritidssejlere ny hold
starter i uge 37 .
Program for vinterens undervisning kan ses i AOF husstandsomdelte blad, der
kommer i august.
Her er ogsS tilbud om Yachtskipper af 3. Grad og VHV - Certifikat.
Nermere information og tilmeldinger.

Alex Mikkelsen tlf. 86816556

Pinsetrcf lordag den22maJ

Silkeborg sejlklub iurangerer i ir Pinsetcf, for de tre klubber SSK, RB og SMK.
Pinseturen starter pi Himmelbjerggrunden kl. 13.00, si msd talsterk op med hele
familien, si vi kan fi en hyggelig og sjov dag. Vi starter med at spise vores
medbragte frokost, ol og vand kan ksbes, al7 W. vand 4 kr.
Derefter starter vi sejlturen mod Silkeborg sejlklub, vi vil gore ophold ved et par
broer under turen, her vil der blive diverse opgaver.
Derefter gi turen mod Silkeborg sejlklub, hvor vi ankommer ca. kl. 17.00. Grillen er
klar ca. Kl. 17.30
Man vil kontakte Hanegals slagter med en platte, der vil bestar af et stykl<e okseksd
et stykke svineksd og et stykke kalkunksd med salat, alt er okologis.
Bestik skal medbringes !
Drikkevare kan ksbes, sl1 l,r. vand 4 ln. vin 50 kr. pr flaske.
Kaffe kan ksbes om aftenen.
Ry Bidlaug og Silkeborg Motorbaadklub er vart med en forfriskning ved de
forskellige poster.
SSK. vil henge et opslag op i SMK's klubhus, der vil blive et Tlf. nr. hvor man kan
tilmelder sig pi.

Kristian Jensen.

19-M-99

Pensionist sejlads!

Si nermer tiden sig hvor vi igen skal bruge nogle bide til sejlture med folk fra
Rosengirds centers. Sejladsen er lardag den 26 juni, kl. I 1.00.
Vi skal bruge ca. 20 bide, turen vil som sidste ir blive annonceret pA opslagstavlen
i klubhuset Indelukket, si hold oje med den.
Rosengird centeret vil igen i ir give frokost, som sidste ar, vi reper med at bidene
giver drikkevarer.
Vi hiber pi at det vil blive bedrede vejr i ar ind det var sidste ar, hvor vi havde
regnvejr det meste af dagen. Der vil vere skippermsde samme dag kl. 10.30.
Interesserede kan ogsi ringe til Chang pi Tlf. 86828353.

Hilsen Chang.

Set og hort
En wed bidejer henvcndte sig til selgeren afbiden, som han havde ksbt kun et par
uger tidligere . "Den bid tager masser af vand ind hele tiden, det kan da ikke vrere
meningen", brokkede han sig. "Men jeg skev jo netop i annoncen
"Stor bAd - laukkor!"

l6 t7
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18 marts 1999

Bestvrelse. navn Adresse Telefon
Knud Jensen
Formand

Kastanieparken 4,
8653 Them

86847484---30861 565

Preben Henriksen
Nestformand

Ilojmarken 17,
8600 Silkebors

86804723---40284432

Arne Sommer
Kasserer

Brogesvej 6,
8600 Silkebors

86820882---40543232

Kent Christensen
Sekretrcr

Sindingvanget 13
8600 Silkebore

86855534---21437066

Palle Christiansen Ege Alle 55,
8600 Silkebors

86811378---40446171

Herluf Christensen Horsensvej 8,
8653 Them

86849630---30962771

Kristian lensen llerman Bangs Vej 25,
8600 Silkebore

86810241--- ?

Udvale Fra bestvrelsen Uden for bestyrelsen
SMK-s Kantine Preben Henriksen

Palle Christiansen
Gunnar Kristensen
Resdalbakke49. 86855629

Indelukket/ Klubhuset
Klubaftner

Palle Christiansen
Kristian Jensen

Gunnar Kristensen
Resdalbakke49. 86855629

Bruserridet Herluf Christensen
Bygge og renovering Knud Jensen/ Arne Sommer

Kristian Jensen
LarsP. Elmer 86823371
Ese Alle 136.

Brosamarbeidet Herluf Christensen AllanNygird 86804444
Nordtoften 16. 30811875

Fest og aktivitet Herluf Christensen Sv. Age Simonsen 21805001
Oster Bordinevei 29.

Bladudvalg Preben Henriksen
Ame Sommer

ChangPuggaard 86828353
Brokbierevei 23. 1 s.tv.

SMKs Venner Palle Christiansen
Pinsetref Kristian lensen Gunnar Kristensen 8685 5629

EDB programmor Arne Sommer
Knud Jensen

Ole Seeberg 86837194
Ellebakken 5.

Kapsejlads Palle Christiansen Johnny Lauridsen 868 I 3346
Jsm Holst 86877280

Himmelbierggrunden Kristian Jensen Leif G. Thseersen
Sejsgrunden Kristian Jensen Niels Just, Torben Pedersen.

Gunnar Kristensen
Kirsebarsnrnden Knud Jensen LarsP. Elmer 8682337 -
Pensionistseilads Preben Henriksen ChanePueeaard 86828353

Sikkerhed Palle Christiansen ?
Benzin/ Dieselolie/ motor-
olie. olie til udenbordsmotor

Preben Henriksen Bestyrelsen 86823976

Faneberer Iohnny Lauridsen 868 13346
Suopleant Sv. Aee Simonsen

Frikadeller konkurrence Ase og Bsrge Madsen
Fastelavn / Juletrrc Allan Nygird og Jens Wurzt

SMK-s Kantine PeterThormann 86826179

SMKs Marinekontor Aben hver tirsd. I 8.30 19.30 86823976Ttf.
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