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Onsdag den 16. februar.
Kl. 19.00. Klubaften: Lanss Gudenien

Sondag ilen 27. februar.
Kl. 14.00. Fastelarm for bsrn.

Fredag den 3. marts.
Kl. 19.00. HUSK Generalforsamlineen i SMK

Lardag den 1. april.
Kl. 14.00. Pigefest i klubhuset. Mod op!

Det er den dag, pigerne har ordet!

Lordag den 15. april.
Kl. 09.00. Oprydningsdag - klubhuset!

Vi starter med kaffe og rundstykker.

Sondag den 16. april.
Kl. 10.00. Standerhejsning.

Onsdag den 3. maj.
Kl. 19.00. Information af nye medlemmer.

Lordag den 13. maj.
Kl. 10.00. Falck/markedsdag.

Lardag den 27. maj.
Kl. 10.00. Unibank, motorsejler- kapsejlads, Akrogen.
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5$6de for folket og for hddfolket

Sfl er vi startet pi et nyt irtusinde
og

SMKs medlemmer onskes alle et godt nytflr.

Ja, sfl er det vinter efter kalenderen. I skrivende
stund har vi ikke haft meget vinter eller sne, men vi
ved, at naturen hurtig kan snyde os. De fleste er nok
alligevel begyndt at trenke pfl forAret, hvor vi kan
komme i gang med at klargore bidene til en dejlig
sejltur pfl soen.
Med snsket om et mildt forflr og en lun sommer.

M.v.h. SMIC
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Generalforsamlins i S M K.

Silkeborg Motorbaadklub indkalder hermed til den ordinrre Generalforsamling
i klubhuset i Indelukket.

fredas den 3. marts 2000 kl 19.00.
Dagsorden:

l. Valgaf dirigent.
2. Formandens beretning vedrgrende S M K og de nedsatte udvalg.
3. Kassereren aflrgger regnskab.
4. Kassereren fremlpgger naste 6Lrs budeet.
5. Indkomne forslag. Forslag skal i skriftlig form vrre formanden i hande senest

8 daee fsr generalforsamlingen.

Vals i henhold til lovene.

6. Vals afkasserer Pa vals er:

SkanderborgPoliti. TIf.86521444

Vandforurening.
Kontakt Beredskabsstationen
Bredhojvej Tlf. 86823599

Amtsregistrering af tride.
afrnelding/e ndring.
tung til Birthe Sandgard
fuhus Amt TLt.89446789

Gresteregistrering af bide.
SMK. Indelukkets Spisested
v/PeterThormann TIf.86826179

Marinekontoret TLf.86823976
SMK'sKantine. TLf.86826179
Opsynlndelukket. Tlf. 20231889

Arne Sommer-
7. Valg af 2 bestwelsesmedlemmer. Pi valg er:

Preben Hemiksen.
Herluf Christensen.

8. VaIg af 2 bestwelsessuppleanter. Pi valg er:
Gunnar Kristensen.
AllanNygird.

9. Valgaf2revisorer. Pivalger:
Karl Bramsen.
Andy Gren

10. Valg af2 revisorsuppleanter. Pivalg er:
Leif G. Thogersen.
Svend Age Simonsen.

I 1 . Valg af fanebarer og suppleant. Pi valLer:
Johnny Lauridsen.
Svend Age Simonsen.

12. Valg af Udvalgsformand. Pi valg_er:
Bygge og renoveringsudvalg: Lars P. Elmer.
Kapsejlads udvalg
Bladudvals:

Johnny Lauridsen.
Chang Puggird

Ole Seebers.

Genopstiller.

Genopstiller.
Genopstiller.

Genopstiller.
Genopstiller.

Genopstiller.
Genopstiller.

Genopstiller.
Genopstiller ikke.

Genopstiller.
Genopstiller ikke.

Genopstiller.
Genopstiller.
Genopstiller ikke.
Genopstiller ikke.
Genopstiller.

Fest - og aktivitetsudvalg: Svend Age Simonsen.
E D B udvalg.

13. Eventuelt.

Vigtige telefon numre.:

Bestyrelsen.



Formanden har ordet.

Si kom vi ind i et nyt irtusinde, og det gik uden de store problemer.
Der var ellers mange, der var bange for, hvad der ville ske med vore
E D B anleg, men heldigvis fik kun fi problemer.

Nu skal vi si til at kigge fremad. Hvad vil det naste 6r bringe?
Vi har indtil skivende stund haft en utrolig mild vinter. Hvor lenge
det varer, kan kun tiden vise.

Men ellers skal vi i gang med arbejdet i klubben. Det fsrste, der stir
for doren, er Generalforsamlingen den 3. marts. Jeg vil her opfordre
alle medlemmer til at mode op. Det er her, I skal gore jeres indflydelse
geldende.
Samtidig vil jeg opfordre jer til at tage en tsm i de forskellige udvalg.
I ojeblikket er det nok mest fest,- og aktivitetsudvalget, der mangler
folk. Er det noget for dig, si kontakt bestyrelsen inden
generalforsamlingen.

Som altid har vi nogle projekter, vi skal i gang med. Det fsrste er et
personalerum ved kantinen i klubhuset. Der er ogsi planer om, at alle
lisene i klubben bliver kodet om her til foriret, si I fbr en ny
klubnogle. Vi fsler, at der efterhinden er for mange nogler i omlsb,
som ikke langere har tilknytning til klubben.

Det 6dige brosamarbejdes msde mellem de tre klubber:
Ry, Sejlklubben og SMK, blev sidst pi 6ret afholdt i SMKs klubhus.
Vi kan efter msdet konstatere, at samarbejdet de tre klubber imellem
korer problemfrit og til alles tilfredshed. Vi blev dog enige om at bede
vore medlemmer om hjelp til at minimere skaderne pi vore broer. Det
er nemlig stadigvek sidan, at vi hvert 6r mi bruge en del tid og penge
pi at reparere skader pd broerne ford,rsaget af grillning Det er hels!
Si derfor: Observerer man noget sidant, si vil vi meget gerne, at man
skriver bidens nunmer, dato og klokkeslpt ned, og sender eller
telefonerer det til bestlrelsen i en afde he klubber. Vi vil herefter
foretage det videre fornsdne.

Vi har haft et msde med kommunen ang. materialeopbevaring.
Kommunen onsker, at vi skal forsoge, at fi plads til alt materiellet fra
vinteroplaging af bidene i materialegirden? Da det er komunens
plads, kan alle, som gerne vil benytte materialegirden, henvende sig
til opsynsmanden, Tage Kolkjrer, som si vil klare dette!

Derudover er der godt nyt til de medlemmer, som ligger ved
kommunens pladser ved Hattenres.
Der vil blive lagt el og vand ud til broerne inden sesonen gar i gang.
Herefter skulle forholdene ved Hattenes vrere meget taet pi
Indelukkets.

Med hensyn til klargoring af biden si naermer tiden sig.
Er man i tvivl om, hvad der mi bruges af bundmaling, si kontakt
forhandlerne. De kan vejlede jer om, hvad der er lovligt.

Med snsket om en god opstart pi sresonen og et godt nytar.

Med venli g sejlerhilsen.
Klud E. Jensen.



16. februar kl. 19.00 Klubaften:

En tur langs med Gudenien. En meget interessant og skon oplevelse,
fortalt og vist af Gunnar Hoj Christensen, som har sejlet, levet og mbejdet
med billeder og natwen i mange 6r! Msd op til en spendende aften.

M.v.h. heben Henriksen

Sale af bidvosne.

Vi vil selge ud af vore bidvogne, da vi ikke mener de bruges mere.
Hvis der er andre som mener, de stadig bruges, vil vi gerne hore fra jer.
Vi har ikke for megen plads og vognene stir kun og forfalder.
Stsrrelse: ca. fua14 til 28 fod.
Der er 4 stk.. som vil bliver solgt til en pris fra 500,- kr. til 800,- l<r.

Med venlig hilsen
Silkeborg Motorbaadklub.

Marinekontoret

Kontoret er Aben hver tirsdag fra kl. 18.30 - 19.30. Tlf .86823976.
Har du noget, du vil tale med bestyrelsen om, miske et snske eller
en ide, si kom bare ind og f[ en snak, eller ring. Kontoret er flbent for dig.

Med venlig hilsen
Silkeborg Motorbaadklub.

Husk Generalforsamlinq den 3. marts kl. 19.00 i klubhuset.

Nir man har betalt sit medlemskontingent til Silkeborg Motorbaadklub, har
man stemmeret ved generalforsamlingen, si husk attage din kviuering med.
Herefter vil du snarest modtage et nyt ir 2000 merkat sarnmen med en ny
nsgle. som passer til alle SMK's faciliteter.
Den gamle nogle kan skrottes, passer ikke nogen steder mere!

Med venlig hilsen
Preben Henriksen
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Under Ann GArdsvigs fodselsdagsfest fredag den 17. december pfl
Malmkjrersvig, hm en uheldig person taget den forkerte (sorte pels) med
sig hjem. Personen bedes henvende sig til Dorte Pedersen, eller pi tlf.
86845152, der befinder sig et srt uundvarlige nagler i den hojre lomme.
Er der nogen som har hsrt eller set noget.
Kontakt venligst Dorte Pedersen. Tlf. 86845152 tak!
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Vi er Cressent, Chaparral og Starcraft imPotdr.
Vi har ogsi et stort udvalg af brugtee bide ogjoller.

-\\
<z

Ca. 4O brugte pihangsmotorer.
Nye motorer til fORdUftlOE Priser
Fra 5 til 9O tlK

MALTNo rtL BADEN t
Vl har et stort udvalg af

INTERNATIONAL
mallng og tllbehor
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* trrlast og ltygnlngsartlkl€r
rt vErktgt og lt€Elag
* alt tll hu-, travo og holtlty

Provinzial Danmark A,/S forsikrer
din bed og dine ovrige v@rdier

Hj€lper og vejleder til enhver tid -

og ikke forst, ner skaden er sket.
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Klubaftener og aktiviteter.

Klubaftenen den 17. nov. var en larerig aften med Silkeborg
Fiskeriforening. Lindy Louring fortalte lidt om foreningens baggrund, om
medlemmeme, og fiskekortpriser m.m. Ronnie Knappe viste forskelligt grej,
og fortatte om, hvad der kan fanges af forskellige fisk- og hvor.

Der var ogsi en udmerket demonstration af moderne GPS navigator, samt
ekkolod fra Garming. I dagens anledning havde fiskeriforeningen lavet et
godt tilbud til SMKs medlemmer, der endnu ikke var medlem af
fiskeriforeningen. Man kunne blive medlem uden at skulle betale indmeldes
gebyr. Det var der en del, der benyttede sig af.

3. dec. var derjulebanko. Ogsi i ir havde vi et valdig godtjulebankospil
med et vald af gode og nyttige gaver. Der vil ca. 75 deltagere, hvoraf
storsteparten havde valgt at spise til aften hos Peter i klubhuset, som havde
sammensat en dejlig menu.
En stor tak til Vennerne, som var repr&senteret af Ingrid Thorsted.
Ogsi en stor tak til hjalperne, bide ved spillet og indsamling af pramierne.

SMKs venner og SMK siger tak til folgende sponsorer for gaver til
bankospillet.

Sej s Marinecenter. Brsdverkstedet, B orgergade. Bog og lde'
Peter i Kantinen. Jysk Sengetoislager. Bo Nielsen, Lytgvei. AOF.
Helseboden, Borgergade. Radio ogTVhuset, Borgergade. Thyregod - Optik.

Trosborg polser. Albani. Cafe Lise. Frugllageret. Adonis blomster.

Jorgen Bjerreg&rd. Csrsten Bierregdrd. Tollundgdrd. Farve og lak.
Kongshedens WS. Ornso dogn- og nerbutik. Teppeland.
Normann Super Best.

5. dec. var der igen julestemning i klubhuset. Masser af nissebsm muntrede
sig omkring juletreet. Der var sang og julelege, og ind og ud af dore, si
ingen behovede at kede sig.
Susan og Allan stod som srdvanlig for den gode stemning, og si var der
nogle flotte godteposer til bsrnene.
Efter al den traven og syngen fik alle born mulighed for at slukke tsrsten
med en kold sodavand og alle kunne ksbe ebleskiver og glogg. Alt i alt en

hyggelig eftermiddag.

M.v.h.
Palle Christiansen
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