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Onsdag den 17 November.
Kl. 19.00 Klubaften. Silkeborg Fiskeriforening,
kommer og fortaller om de fisk der kan fanges i

vore 'vande samt forskellige fangstmetoder. Ert. nye
medlemmer, kan denne aften blive medlem, uden indskud.

Fredag den 3 December.
KI. 19.00 56 er der julebanko, her er mange gode gevinster

Sondag den 5 December.
Kl. 15.00 Juletra for born, born og bsrnebsrn er velkommen.

Ar 2000

Onsdag den 19 Januar.
Kl. 19.00. Klubaften. Film.

Onsdag den 16 Februar.
Kl. 19.00. Klubaften: Der kommer opslag i klubben

Bladet udkommer igen.
Primo Februar, og deat- line er seneste 15 Januar er 2000.
Hvis du har noget, du gerne vil indvie andre i, det kan
v&re en god oplevelse, eller en sejler historie, eller m6ske vil
du brokke dig over et og andet, m. m. Si ring eller skriv til
Preben Henriksen. 86804723 / 40284432.
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5fidde for folket og for bddfolket

Jubilreumssejladsen
1999

Lordag den 4 september, en dejlig solskins aften, 96r vi
ombord i IWS Migerq her sejler vi ud pi en dejlig sejltur
med musik, dans, mad, drikkevare og underholding.
Jeg tror vi alle kan blive enige om, det var en rigtig god og
hyggelig aften, som vi der var med vil mindes med slede.
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Sommeren gar pi hdd og vi me nok sige at vi har haft en rigtrg god sommer, da den
endelig kom, den lod vente pi sig, men fra I juli har det varet et godt vejer, og alle
bide her pi soerne, og dem som har varet pi havet har haft en god sejler s&son .

Men ellers har der varet havlhed i klubben, bide med at fi malet tagetph klubhuset
og lavet toiletbygning pi Himmelbjerg grunden, det er blevet rigtig godt, tak til alle
de frivillige hjelpere, begge steder.
I skrivende stund regner vi med at vi kan nLatfa malet klubhuset her i efteraret.

I Regat[a ugen var der helt topisk vanne, og folk hyggede sig rundt omkring i
sssystemet, og det var utroligt flot at falge fliden nir de kom sejlede, alle vore
medlemmer havde gjort et stort srykke arbejde med at pynte b6dene med lyskeder
og meget mere.

Vores 90 6rs jubilaum var godt besogt bide til 6ben hus arrangement og til sejladsen.
Tak for gaver vi fik fra de inviterede klubber og udr,alg.
Sejladsen gik meget fin, der var god mad og musik og vi var furst i havn omkring kl
2,30. da var vi ogsi godt tatte, det var en rigtig god tur, med godt vejer.

Vi har fret en ny sang om, S M K og soerne, den er sLnevet af et af vore medlemmer
Johannes Herskind. Den hor jeg vi bliver glade for, nir vi fsrst fir den lart rigtig.
Men ellers er det jo ved at vare tid til at trenke pi at biden skal pi land, det er altid
vemodig, men det er en tsst at vi har haft en god og varm sommer-

Vi er i fuld gang med at tilrettelaegge vinterens, og neste 6rs altiviteter.

Med hensyn til, Navigationsundervisningen, sdL har der i ir veret en enonn interesse
for at komme med, det skyldes nok de nye regler der er kommet om forerbevis, som
kraves til hurtiggiende bide, jeg ved ikke hvor mange hold der bliver, men der bliver
mange.

Selv om der er et godt stykke tig til jul, vil jeg snske alle vore medlemmer og lesere
en rigtig glaedelig Jul og et godt Nyur.

Med venlig sejler hilsen
Knud E. Jensen.

Formand.:
Knud E. Jensen
Nrestformand.:
Preben Henriksen
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Arne Sommer
Sekreter.:
Kent Christensen
Ovrige besL medl.:
Palle Christiansen
Herluf Christensen
Kristian Jensen
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Preben Henriksen
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Brosamarbejdet.:
Herluf Christensen
Allan Nygird
IndelukkeU Klubaftner. :
Palle Christiansen
Kristian Jensen
Brugenidet.:
Herluf lensen
Bygge og renovering.:
Lars P. Elmer
SMK's Venner,:
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Himmelbjerggrunden.:
Kristian Jensen
Leif G. Thogersen
Sejsgrunden.:
Kristian Jensen
Niels Just
Kirsebargrunden.:
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Fanebrrer.:
Johnny Lauridsen
Sv. Age Simonsen
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Vigtige telefon numre.:

Ulykker til SOS.
Alarmcentralen. Tlf. 112

Falck TIf.70102030

Silkeborg Politi. Tlf. 86823900

SkanderborgPoliti. Tlf. 86521444

Vandforurening.
Kontakt Beredskabsstationen
Bredhojvej Tlf. 86823599

Amtsregistrering af bide.
afmelding/andring.
Ring til Birthe Sandgard
fuhus Amr Tlf.89446789

Gresteregistrering af bide.
SMK. Indelukkets Spisested
v/ Peter Thormann TLf.86826179

Marinekontoret. TLf.86823976
SMK's Kantine. Tlf. 86826179
Opsynlndelukket. Tlf. 20231889
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Reception ved 90 irs jubileum i SMK.

Lordag den 6 august blev der holdt jubileums reception i klubhuset, hvor SMK.
var v&rter ved et traktement. Peter havde fremstillet nogle dejlige pindemadder og
der var vi4 ol og vand til alle som var msdt op, det var der heldigvis mange som
gjorde og vi havde en hyggelig eftermiddag.
Vores forrnand Knud Jensen, fortalte om klubben op gennem tiderne, herom kan i
lase andet sted her i bladet.
Vi vil gerne sige tak til alle dem, der kom og var med tllat gore dagen festlig for
SMK. Tak til alle vores gester fra beshgtede foreninger og udvalg samt enkelte
personer. Tak for alle gaverne"

Med venlig hilsen
Silkeborg Motorbaadklub.

Formanden's iubilreum's tale den 6 -8 . 99.

Pi bestyrelsens vegne vil jeg byde velkommen til vore 90 ares fsdselsdag. Velkommen
til alle medlemmerne, En srerlig velkomst til vore gaster fra beshgtede foreninger og
udvalg samt enkelt personer.
Velkommen vi hiber pi nogle gode timer sammen.

Da man i dag for 90 6r siden Stiftede Silkeborg Motorbaadklub ved
Hindvarkerforeningen havde man nok ikke regnet med, at der her 90
blevet Danmarks storste motorbidsklub.

De 13 Motorbaadejer, som antagelig ikke har vrret overhoiske m.h.t. tallet. De
modige mend var. Professor Bang Distriktslege Lund, Lage Axel Hansen, ftnlage
Kruse, Fabrikant Hammer, Iloeg Guldbjerg, Skotojsfabrikant Nielsen, Lederhandler
Schultz, Smedemester Schou, Fabrikant Egebjerg, Farvehandler Mathiesen, Hotelejer
Jensen Himmelbjerget og Bogholder Braae. Professor Bang blev formand, Fabrikant
Stenbjerg nastformand og Bogholder Braae Kassere. Kontingentet var 5 kr, og
klubben skulle virke 1) Anleg af broer, 2) Kluvers kanals opmudring, 3 ) Yachtflag. 4)
Nodflag.
Hidtil havde man ikke haft egne broer, men 2 2r efter i l91l bevilgedes 75 kr si man
sammen med passagerbidens ejer i fallesskab kunne bygge en bro ved Himmelbjerget,
men dette makkerskab blev vist ikke si godt, for i 1913 opfordrede
generalforsamlingen bestyrelsen til at indmelde sig i Dansk motorbddklub og fene
splidag det blev dog ikke til noget, men det var formentlig kgl. dansk Yachtklub, man
meldte sig i, der var nu 23 medlemmer.

56 kom verdenskrigen 1914 - 18. og da ligger klubben i dvale, der blev ikke engang
holdt generalforsarnlinger.

Men 28 - 8 -1920 vignede den op af dvale, pi generalforsamlingen npvnte dato
oplystes, at medlemstallet var 41 og kontingentet blev sat til l0 kr.

Dette gav sig udslag i si store kontingentrestancer, at formanden Chr Lund, Sofus
Jorgensen og Dyrkjar som protest nedlagde deres bestyrelsespost da det ville vere
umuligt at holde broerne i orden nir medlemmerne ikke betalte.
Dette skete pi generalforsamlingen d 18 maj lg23,ogkontingentet blev atter nedsat til
5 kr. og Ksbmand Carl Sorensen valgtes nu til formand , en post han bestride til1937 .

et msde i
ir efter, er



Klubben voksede, og fik orden pA tingene og allerede i 1924 var vi oppe pi 105 bide.
Da vi i 1927 frk den forste vejskat, satte man sig i forbindelse med kgl. Dansk
Yachtklub i et forsog pi, at fii denne rneffiprdige skat fernet fra motorbidsbenzin, vi
sled jo ikke pi vejene, der kom dog ikke noget ud af det furste forsog og heller ikke
ved det naste fremstsd i 1931, hvor klubbeme takket vare Sagforer Arnold Andersen
fandt sammen og fik indsendt en henvendelse til regering og rigsdag. De stedlig
folketings- og landstingsmedlemmer blev bombarderet af de stedlige klubber, og der
blev nu skabt lydhcn for, men der skulle gd mange og trange ar for vi endelig fik en
tilfredsstillende ordning .

Der manglede et samlede organisation, de forskellige klubber var isolerede. Man var
rurder benzinforhmdlingeme kommet i kontakt med Sagfener Arnold Andersen fia
Ksbenhavns motorbidklub, som havde startet et blad, "motorbiden", og den 15 - l0 -
l932blev Dansk Motorbids union stiftet. Begyndelsen vm ilt<e overvaldende, for der
tihneldte sig kun 2 Ksbenhavnske klubber og 3 fra provinklubber deriblandt Silkeborg
Motorbaadklub.

Forholdene for motorbidene var ret primitive, nogle fr b6de kunne fortoje nede i
havnen ved langebro, og en del li ved den sikaldte Ladeplads, og ellers mitte man
finde sig en plads ved ibredden i Indeluk&et eller leje sig ind hos en af de private
haveejere.

Der var jo ingen havne, og nar biden skulle op om vinteren, mttte man samle nogle
mand hvor biden si, ved belp af nogle rundstokke blev nrllet pi plads. Fsrst sidst i
20, erne , fik man fat i en gammel understel fra en af de fsrste Motorvope , den var
uden gummi og af og til brsd hjulene saulmen men man var stolte af nyerhvewelse,
senere fik vi en lille vogn og fik indrettet en primitilt ophalesliske, nu kunne vi ogsi
transportere bidene hjem i g6rden.

I 1919 ved Tange verkets opforelse, blev vi lukket inde fra havet. Den dasiddende
bestyrelse sov endnu sodelig efter fsrste verdenskrig og derfor blev der ikke udfsrt
nogen kemmersluse, i Carl Sgrensen forrrandstid, forsogte man flere gange at ffi
bevilget sliskeanleg si bidene kunne slebes over, men det mislykkedes.

| 1923 var der blevet si mange bide at det kneb med liggeplads . kommunen indsi at
der mitte gsres noget. Jo kommrmen har altid varet lydhor, pi davanende tidspunkt
havde vi bidejere i det hoje rid. Der blev gravet den lille havn i Indelukket. den blev
noget upraktisk at manswere i, men bidejerne blev heller ikke taget med pi rid
dengang, men en af de vise fr&e havde motorbid og den fornsdne sagkundskab.
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Og spares skulle der ogsii dengang, si den blev som den var. Vi fik skam ogsi en
benzintank.
I 1934 blev den lille havn ved stiftelse etableret.

Den 6 november 1935 rnderskrives sksdet pi vor dejlige grund ved Himmelbjerget, vi
havde ingen penge at betale med. Ksbesumnen var billig- 3000, k. men Silkeborg
Bank, som havde overtaget grunden som brugelig pant, var flinke der kunne afdrage
som det passede os, men der skulle selvfolgelig betales renter.
Medlemstallet voksede stot og der blev pi ny tengsel i Indelukket og kommunen
kunne nu indse, at der mitte gsres noget, og i 1938 besluttes man at bygge den store
have i indelukket, det oprindelig projekt var ligesi utidssvarende som den lille havn,
nemlig si smal at man ville fr manswevanskeligheder, men denne gang var vi pi
teerne og fik ved forhandling med de kommunale myndigheder presset bredden op til
det nuvarende, vi ville havde haft det bredere men det kunne iLrfte lade sig gore.
Si kom anden verdenskrig og satte stop for havn og sejlads med motorbide og der
skulle gi l0 ar inden vi fik havnen ferdigbygget, si den kunne tages i brug i 1949 da
vi holdt 40 irs jubileum.

Under krigen gik medlemstallet meget tilbage, skont vi nedsatte kontingentet til 3 kr.
forlod halvdelen skuden, og vi var nede pi 96 trofaste, da vi endeli g i 1946 atter kunne
fil benzin pA benzinkort. Si tog det atter fart vi fik ophalestedet moderniseret, fik nye
ophalevogne og spil.

Derefter gtk det strerkt,(som den davarende formand har skrevet, det var nresten ikke
til at folge med) op gennem 50eme gik meget af tiden med at forhandle med
myndighederne om benzinafgiften og endelig kom si i 1954 en ordning" hvor man fik
nogle penge til deling blandt bidejerne.

Den 10 december 1956 underskrives sksdet pi sejs grunden.

I 1988 dannedes Silkeborg ssemes brosamarbejde som ksrer utoligt godt, med godt
sarnarbejde de 3 klubber imellem, og det er blevet sidan, vi kan hilse pi alle, der sejler
i sserne.
Vi har fiet lavet meget pi vore grunde gennem de sidste 6r, pi himmelbjerg grunden er
der lavet nyt vandskyldene toilet, og her i 1999 har vi lavet ny toilet bygning, der er
lavet ny kystsikring og nye borde og banke. Vor nye kirsebergrund som vi har lejet
for en 30 irige periode, har vi ogsi ffiet etableret, det er en dejlig grund som jeg tror at
vi fiir megen glade af, der er ogsi bygget hus her i 1999 til toilet og de forskellige ting
der er deroppe



Sejs grunden har vi holdt vedlige, der er lavet gratis bademuligheder, det er en god
ting men vi skak have lavet nye baderum i ar 2000 og huset skal nok have en karlig
h6nd.

Klubhuset i indelukket er der ogsi sket mange ting. Det sidste er at vi har ftet taget ren
giort og malet nu skal vi have huset malet her i efteriret.

Ved 75 6rs jubilaet var der ca.550 medlemmer, i dag er der ca. 760. aktive det er en
stor stiping det har jo nok noget at gore med alle de ting vi har at tilbyde
medlemmerne, ude i sosystemet.

Desvanre har Silkeborg kommune f;iet den opfattelse at det er bidfolket der skal
financier flere tinge i kornmunen, gennem urimelige stigrringer pi bidpladslejen i
Indelukket, vi h6ber at det er stoppet nu, da det er meget hojere priser, end det er ved
havet. Vi har ellers et godt sarnarbejde med kommrmen.

Vi har ogsi fiiet et godt samarbejde med Hjejle selskabet inden for de sidste ar og vi
holder et irligt mode, hvor vi drsfter tingene, der er ogsi samarbejde med
Brosamarbejdet om solygterne.

Fremtiden.
Vi arbejder stadig pi at fi vor 4 grund si snart der kommer noget.
Af stone ting der skal laves er det nok det nye personalerurn til klubhuset der star forst
for.
Samt renovering af baderum pi Sejs grunden.

Det er en glede at have med en forening at gfie som er i en sidan udvikling som vi er
i ojeblilftet vi har aldrig veret flere medlemmer som i dag vi er tat pi 800.

Til slut en tak til alle de medlemmer der gennem alle irene har ydet en indsats bide
som bestyrelsesmedlemmer som frivilligt arbejde. Uden det, er det umuligt at fr det
hele til at firngerer.

Med venlig hilsen
Knud E Jensen.

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

Mangler du hjalp til ovenstdende, ved kob / salg, montering, udmiling m.m.
Si kontakt mig. Der er altid mange brugte ting pi 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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KONGSHEDf,NS VVS.
Konkurrence pi Markedsdagen i Indelukket d. 15 maj 1999.

l: Premie - Ifo sparetoilet, blev vundet af Knud chester vejlbovej 14, silkeborg
2: Pramie - Presselit sade, blev vundet af Asmus pape viorvej 26, Silkeborg
3: Premie - Grove termostat, blev vundet af Torben Kallesse Julsovej 79, Silkeb.

Tillykke Henry Knudsen.

Hede rytmer i Indelukket.

vi havde nogle problemer under Hede ryhner i ir, som vi gerne havde vpret forundt.
Fenst var der nogle, som var ved at stikke ild p6 vores nye Benzinhus, odelegge bord
og stole ved Benzinhuset, men det var ikke slut, nej villys bil skulle valtes om pi
siden og i en bid blev kalechen skaret i stykker. Det er hvad vi kender til.
vi har haft et msde med kommunen og arrangsrerne af Hede D/tmer, her blev det
lovet at man vil arbejdet pi, at der kommer flere vagter og opsyn pi naste ar.
Vi havde et onske, om vi ikke kunne f;i Hede rytmer flyttet, til f.eks.
Dyreslruepladsen hvor der ikke er si mange, som det kan 96 ud over, for det varjo
ikke alene motorbid folkene det glk ud over, enmpingpladsen, Kolonihaverne var
ogs6 mrrket, men fii Hede ryher flyttet, det kan ikke lade sig gore, si vi hiber pi,
udviet og bedre overviping naste ar, si det ikke sker noget naste gang?

Preben Hemiksen.

Der skal ryddes op pi Sejsgrunden.

Alle private effekterpi Sejsgrunden, skal fiernes nu, inden sejler sesonen er slut,
ellers vil det blive fiernet uden ansvar.
Bide er undtaget, Niels Just.
M.v.h. SilkeborgMotorbaadklub.

Broerne ved vore Grunde!
vi henstiller pi det lcaftigste til de bidejer som ligger ved broerne og bruger vand og
stsm i lengere tid, det mi hsre op, vi har fret klager fra flere medlemmer.
M.v.h. SILKEBORG MOTORBAADKLUB.

Opbevaring af Bide og Campingvogne
for Vinteren. 500 k.
Port hojde 3 meter.

Borge Mikkelsen Sinding Bygade 3, 8600 Silkeborg
TIf.868s5180.
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Vores tur til det svdfvnske.

Bidene Comino og Snovsen blev sat i lordag morgen i Fredericia. En 3 ugers ferie var
begyndt. Forste stop var Middelfart. Mike pi 8 ir + Erik sejlede selv Snovsen den forste uge
og skulle lige finde rytm€n med at teggc til i havnene. - Der er jo lengere mellem pelene
(isu agter) end i Silkeborgsoerne. Mike klarede det si flot som en "vaskeagte" somand, si
da moderen steg ombord fredagen efter - var hun tti vejennt nir der skulle fortojres. Om
fredagen sejlede vi fra Assens til Fiborg med en vind pi 7 s/m. Underyejs rog vi ind i et uvejr
- si vinden var ca. 12-15 s/m. Det var det verste vejr vi modte pfi hele turen, men bide
mandskab og bide klarede det.
Vi besogte mange af serne - hvor er de dog forskellige og alligevel ens. Forskellige af
bebyggelse og vejnet, nogle med biler - andre kun med traktorer. Ens med at de lokale samles
ved den lille ksbmand eller havnen. Der kunnc man altid hsrer sens historie over en sl. Alle
steder var de imsdekommendc og hjalpsomme. F.eks. pi Drejo begyndte vi at mangle vand
og diesel. Vi naevnte det for havnefogden om aftenen og naste morgen stod der 6 dunke diesel
samt hans privatc havcslangc og si var vi t'scjlcndct' igcn.
Drejo var det eneste sted vi blaste inde I dogn og dog - for vi tog derfra i samme vindstyrke
som der var dagen fsr - men vinden havde drejet, si den kom ind fra agten. Det giorde at vi
ikke blev vippet ret meget.
Overalt var der meget frodigt og vi blev enige om at blomsterne var lrengere fremme end i
Silkeborg. Vi kunne kobe gronsager og frugt ved hver anden hus. Frugt skal man dog passe
pi med - isar hvis det er kirsebar og man falder i sovn og vigner op med en rsd storeti.
(Tien var havnet i frugtskilen og det erjo ikke si let at vaske af).
De eneste 'uenighedert'vi havde undervejs var nir vi diskutcrede datoer for arrangementer
pi oerne. Vi kunne ikke blive enige om det i en 3-4 dage. Indtil Torben opdagede at Sss's
program var fra 1998. Det morede vi os ovcr resten af fcrien. Nasten hver dag lavede vi sjov
med hinanden eller havde pudsige oplevelscr vi alt id vil mindes.
Den stsrste oplevelse for os var nok, da vi stoppede bidene og bandt dem sammen midt ude i
sundet for at bade ca. I time pi 31 mtr. dybt vand. Da vi startede bidene igen svommede
marsvinene tet pi os.
Den sidste uge vi sejlede var der nasten havblik og meget varmt. Det var en sand nydelse at
vere si privilegeret at have vejret med os i de 3 uger, at blase inde kun I dag *det mi siges
at vere heldigt - eller var vi sommetider overmodige????
Et godt rid vil vi dog give - KIK ALTID i sskortet medens I sejler - selvom man har GPS
Navigator. Pi Avenaks si vi 5 sejle pi grund indenfor L time - de stolede pi dem der sejlede
foran - eller at den fsrste der sad fast var en sejlbid - nir den sejle der si kan vi miske ogsi
- og BUM si sad de ogsi fast. Alle kom dog fri ved egen hjdp indenfor 2 timer.
Tilsidst vil vi sige til jer der endnu ikke har provet at sejte pi havet - PROV DET. Det er en
pragtfuld oplevelse - helt anderledes end at sejle pi soerne.
Til jer der har provet det - vil I nok sige - JA, JA I var heldige med vejret.
DET VAR VI - men det afskrekker os ikke. at skal blrese inde eller se det samme sted 3-4
dage i miske regntoj.
Vi tager forhibentlig afsted igen et andet ir.
3 ugers ferie var hurtig brugt - hjem kom 5 "negere".
COMINO + SNOVSEN besetningen.
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Pensionistsejlads

Den 26 juni oprandt med "strSlende vejr", dagen hvor SMK skulle sejle med
Rosengird centeret. Dejlig at se sii mange bide, der melder sig til sidan en tur,
mange af Kaptajnerne var nye i ar.
Vi fft fordelt alle i bidene og si sejlede vi mod Himrnelbjerggrunden, dejlig tur
indenbords, for udenbords kunne man ildce se noget for vand, vand foroven og vand
forneden, men det er vel derfor vi havde b6de med lukket kaleche hele vejen.
Vel a::kommen til Himmelbjerggrunden, fik vi smorebrod fra Rosengard centeret,
dejlig mad, selv om vi havde lidt problemer med fordelingen, blandt andet pi grund
af regn. Derefter gaveuddeling, gaver skenket af Erik Msller i Bording. Guldbageren
Borgergade 75. Spisestedet Indelukket og Fotex Torvet. Tak for det.
Derefter hjem sejling stille og rolig men stadig i "strilende vejr".
Alle tilkendegav dog at vi havde haft en god dag. Tak for det.

Hilsen Chang.

Frikadelle konkurrence den 14 August

Vi startede fraditionen tro, kl. 17.00 med godkendelse af den medbragte fars, derefter
gik alle mand ned i bidene, for at rere farsen sammen med diverse krydderier og
hekserier og branderier!
Presis kl. 18.00 ringede Aase og Berge med klokken, og 2 stk. Frikadeller skulle nu
afleveres til bedommelse af den kvindelige dommerpanel.

Efter den meget svere vurdering, fandt panelet frem til folgende vinder!

No. 1 : Johnny Lauritsen,
No.2: PederJohansen,
No.3 :Ole Seeberg,

JOGI
BERTIIA
KACHIA

Sidste pladsen blev belsnnet med 500 gr. fars, se prov igen. Hvem siger at
forsikringsfolk ikke har forstand pi frikadeller?
Efter pramieoverrekkelsen var der falles hygge i Pavillonen, trods silende rep.

En stor tak til folgende sponsore:
Henry Knudsen, Kongshedens WS. Vognmand Kaj Geert. Vognmand P. Svendsen.
Sv. Poulsen, Sejs Marinecenter. Siim Bilelekto. Fstex Torvet. Leon Normann Super.
Peter, Indelulkets Spisested. Albani Bryggeriet. Naturgas MidtA{ord. Regnbuelys.
SMK.s Venner. Virklund Installationsforretning. Brugsen Virklund. Q 8 Marienlyst.
Silkeborg Ldseservice.
Samt en stor tak til Aase og Borge Madsen for et vellykket arrangement.

Palle Christiansen.
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Jubilaumsfesten den 4 September 1999

/i provede noget helt nyt i ir, da vi lejede IWS Migen af Hjejleselskabet til vores
ubilaumsfest. Pigerne startede med at pynte op ombord, og kl. 18.00 modte alle
,aster op i girden ved Klubhuset, hvor vi fik et glas Chmrpapg derefter gik vi
'mbord i Migen og vi fandt alle en siddeplads, der var si ta' selvbord, mad som
)eter havde lavet. Menu.:
rorret: Fiskeret m/ laks. Hovedret Hojreb, svinekam, lam med tilbehsr.
)esserfi Islagkage. Kaffe: med Kransekage.
tlle msdte op med et godt humor, som steg et pm grader, hjulpet lidt pi vej af vin og
l. Vi sejlede stille rundt nogle timer, hvorefter vi lagde til kaj ved Himmelbjerget,
er sneg sig to piger ombord som si underholdt os en times tid. Det var en parodi pi
irsten Lehfeldt og Sos Egelind ( Karsten og Helge ) de var virkelig gode.
argen Solvsten spillede under hele sejladsen, dejligt musik til maden, hvorefter der
lev spillet op til dans, og det var der mange som benyttede sig af, en rigtig god aften,
vor vi hyggede os simlmen. Vi var tidlig hjemme, kl. 2.30 Sondag morgen.

?eben Henriksen.

Brrendstof i Indelukket.

Salg af Benzin og Dieselolie har varet i fremgang i ar, der salges
nu mest Benzin, det er lidt overraskende men positivt.
Tankadegget vil blive lukket for vinteren, den 1 november 1999.

Abnerigenden I april ar2000.

M.v.h. Preben Henriksen,

Vi byder velkommen til nye medlemmer.

Leif Stender Silkeborg. Ole Gregersen Silkeborg. Jan Christensen Vestbirk.
Ib Beck Jorgensen.- Johnnylensen Engesvang. Kurt Pedersen Silkeborg. Ole Riis
Jensen Silkeborg. Pernille Lagerqert Silkeborg. Peter Visti Silkeborg. Svend Age
Mortensen. Jens Ole Sorensen Silkeborg. Lars Laursen Ry. Jan Sonder Sejs.
Mads Walmar Silkeborg. Gert Remme Silkeborg. Erik Jorgensen Silkeborg.
Ulla Ilss Tranberg Sejs. Kjeld Andersen Gistrup. John Rosenmeyer Arhus.
Henning Nielsen Lund Silkeborg. Flemming Hansen Ilskov. Kjeld Krabbe Nielsen
Silkeborg, Lars Frausing Silkeborg. Anette Jull Nielsen Silkeborg. Kim Holst
Herning. Annette/ Karsten Andersen Silkeborg. Peter Munk Andersen Silkeborg.
Marianne Thranov Silkeborg. Erik Lund Silkeborg. Jens O. Madsen Silkeborg.
Ralf Stjemholm Eggersgard Silkeborg. Kurt Woetmann Mil&elsen.
Niels Vestergird Sorensen Lemming. Finn Schlaj$er Ebstrup. Sven Bjerg Bording.
Henning Nielsen Silkeborg. Olaf Skjerning Lemming.
Vi hiber at i vil msde op til vores arrangementer i klubben og pi soen.

Med venlig hilsen SMK.

Marinekontoret

Kontoret vil vere lukket fra den 2 november, til den 1 februar ar 2000.
Har i sporgsmil eller problemer, si ring til en i bestyrelsen.
Tlf. liste er pi side 2 her i bladet.

M.v.h. Silkebors Motorbaadklub.

Til alle SMK'S medlemmer, har i nogle ideer, blandt andet noget til
en klubaften, si kom frem med ideen, det kan vrere at det lige er din
ide vi star og mangler. Vi vil ogsi gerne have noget i bladet her, tak!

Pi forhand tak. Preben Henriksen
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