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SMK - nvt udkommer
nr. I primo feb. deat - line 15 jan.
nr. 2 primo maj. deat - line 15 april
nr. 3 primo aug. deat - line 15 juli
nr. 4 primo nov. deat - line 15 okt.

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

Lordag den 27. maj.
Kl. 10.00. Unibank: Motorsejler kapsejlads Akrogen.

Lordag den 10. juni.
Kl. 13.00. Pinsetre{ arrangor SMK.

Torsdag den 15. juni.
Kl. 18.00. Valdemarsdae.

Lordag den 17. juni.
Kl. 10.00. GPS Navigations sejlads gennem soerne.

Fredag den 23. juni.
Kl. 19.00. Sct. Hans fest pi Sejsgrunden.

Sondag den 13. aug.
Kl. 11.00. Pensionist seilads.

Lordag den 19. aug.
Kl. 17.00. Frikadelle konkurrence, Himmelbjerggrunden.

$
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5fi6de for folket og for bddfolket

Stor markedsdag i Indelukket
Lardagden 13. maj, starter k1.10.00

Lordag dcn 13. maj holder SMK igen i 6r Markedsdag i Indelukket. Vi har vreret
heldigc rned at fi rnange gode udstillere, samt bodel af nesten enhver art, s6 kom og
fh en god dag og gor 6,rets handel.
Du kan opleve og se nesten alt. Der er joller og motorbide, motorer samt udstyr til
din bzid.
Alt i VVS trdstyr til b6de kskken og bad, tagrender og alt i blikkenslagerarbejde.
Der cr lbdevarer til priser fra dengang, da far var ung.
Havcrnobler i naturtre m.m.
Der er naturligvis ogsi muligheder for at sidde og nyde en polse og lidt til ganen.
Falck vil komme igen i 6r, hvor vi kan fA vore ildslukkere kontrolleret, det er en stor
sikkerhed for os alle, husk det er gratis for medlemmer af SMK. Falck vil ved sarnme
lejlighed dernonstrere automatisk ildslukningsudstyr til biden

M.v.h. Silkebore Motorbaadklub.
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Bestyrelsens drsberetning 1999 ved formand Knud rensen

Som indledning vil jeg bede forsamlingen rejse sig og mindes de af vore medlem-
mer, der er giet bort i det forlsbne m. .iEret vare deres minde.

1999 var et godt 6r for Silkeborg Motorklub. En tilgang pA 80 nye medlemmer er
serdeles tilfredsstillende. Miske skyldes det regaftaen. Tilgangen skyldes sivel nye
som gamle bidejere, der nu fslte, at de mitte have deres ansvarssikring i orden. Det
er betryggende at erfare, at si mange som mulig har de ting pi plads. Et godt eksem-
pel er de tre bide ved broen i Sejssnrevringen. Bddejeren, der vm skyld i branden,
havde ikke sin ansvarsforsikring i orden. Den eneste losning for de skadelidte er pri-
vat sogsmil. I 1999 skiftede vi forsikringsselskab. Det hm vi ikke fortrudt. Der er
medlemmer. der har haft okonomisk fordel af at skifte til Provincial. Det samme har
klubben

Markedsdagen gik igen godt. Hyggeligt med harmonikaspilleme, som kom uan-
meldt. Der vm pent besog fra starten, foranlediget af de mange gode tilbud - og si
var vejret jo ogsi med os. Tak til de mange udstillere, som brugte en lordag p6 det..

Pinsetrreffet i Silkeborg Sejlklub gik ogsi fint.. Der kunne godt have varet flere
med, men hyggeligt var det. I Ar skal Silkeborg Motorbtdklub st& for arrangementet.

Det store tillobsstykke er dog pensionistsejladsen. Trods silende regn blev dagen
utrolig vellykket. Dejligt at opleve, hvor alle nyder det. og initiativet med frokosten
var et godt indslag.

100-&rs jubilreet i Indelukket var velbesogt Tak til de mange b6dejere, der stillede
deres gamle velplejede bide til beskuelse.

Klubbens 90-6rs fsdselsdag var ogsd velbesogt. Tak for lykonskninger og gaver.

Sejladsen med Mdgen vm en rigtig god tur. Maden, musikken og vejret var i top.

Benzinhuset er blevet ferdigbygget, men desverre blev det udsat for hrrvrrk under
arrangementet Hede Rytmer. Benzinsalget gir godt. Mersalget af benzin i forhold til
diesel skyldes sikkert de store benzinb&de, der deltog i regattaen.

Klubhus og taget pA samme er blevet rengiort og malet - ved frivillig arbejdskraft.
En stor tak til de, der udfsrte arbejdet.

Kommunen kan ikke lrengere opbevme vinteropbevaringsmateriellet pi deres grund.
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Vigtige telefon numre.:

Ulykker til SOS.
Alarmcentralen. Tlf. 112

Falck Tlf. 7010 2030

Silkeborg Politi. Tlf. 8682 3900

SkanderborgPoliti. Ttf.8652 1444

Vandforurening.
Kontakt Beredskabsstationen
Bredhojvej Tlf. 8682 3599

Amtsregistrering af bide.
Husk,afineldin g/rendring.
fung til Birthe Sandgard
fuhus Amt T1f.8944 6789

Gasteregistrering af bide.
SMK. Indelukkets Spisested
v/PeterThonnann Tlf. 8682 6179

Marinekontoret. Ttf.86823976
SMK's Kantine. TLf.8682 6179
Opsyn Indelukket Tlf. 2023 1889



Derfor har de bestemt, at det skal sti i materielgirden. De rode og gronne skilte skal
ksre i et forsog i sommerferien, men da Tage er modstander af dem, a:ndrer det nok ikke
meget. Fortojningspdene i kanalen er udskiftet til nogle lrengere. De var for korte fsr.

Neden for Skovbakken er der sat ojer i bolverket til fortojning. Der er ogsA opsat flere
el-stik i Indelukket.

Pt kommrmens pladser ved Hattenes er der installeret el og vand ved broeme, sd nu er
der stort set samme forhold som i Indelukket.

Nu mangler pladserne ved Laven. Det er urimeligt, man skal betale det samme i leje, nir
der kun er elstik og ellers ingen ovrige faciliteter. Det vil vi pipege overfor kommunen.

Beretninger fra de forskellige udvalg.
Motorsejler/Kapsejlads udvalg.
Udvalget har kun haft een sejlads. Den anden mitte aflyses pi grund afvejret.

Kantineudvalget.
Der har i 1999 veret store udgifter i kantinen, bl. a. nye msbler.|2 borde og 72 stole er
det blevet til. Det har pyntet. De gamle msbler er solgt til Silkeborg Flyveklub. Der er
ogsi indsat nye indgangsdsre, en enkelt og en dobbelt, begge med glasruder. Der er
installeret ny el-m&ler til adskillelse af kskken og varme, samt ny kompressor i fryser.
Opvaskemaskine og vaskemaskine er repareret foruden reparation af skydedor. Inventar
og service i kantinen er talt op. alt var ok. Vi mener, Peter og Co. hm ksrt kantinen fint
og tilfredsstillende.
PA kantineudval gets vegne
Preben Henriksen.

Brosamarbejdet
Udover at et pal enkelte broer, nogle borde og banke blev udskiftet, skete der ikke de
store ting i 1999. Det er sdelreggelser ved de kare engangsgrill, der giver de store
udgifter. Grillene fylder ogsi for meget i affaldsposeme - og odelrgger disse.
Pi frllesmsdet i brosamarbejdet i efterflret, aftaltes det at hgge nye bredder og som pi

Sejs-grunden. Si hvis man finder et defekt brret pi en af broerne, si fat bret, hammer
og som - og reparer skaden. Det vil spare bide penge og ulejlighed for andre.
Som vejret har artet sig indtil nu, tyder det ikke pi de store omkostninger ved broeme
op til den nye s&son.
P& brosamarbejdets vegne
Herluf Christensen.

Byggeudvalget.
I foraret 99 blev de sidste arbejder med tankanlegget frrdiggjort siledes, at anlegget
vm klar til indvielse i maj maned (Falckdagen)
I eftersommeren 99 blev facaden og taget malet p6 klubhus og vrrksted.
Indgangsdorene i klubhus blev udskiftet og fliser blev lagt foran verkstedet
Ligeledes blev indgangen forskonnet og udvidet med nye fliser og trappe.

Pi Himmelbjerggrunden blev der etableretbedre forhold ved om- og tilbygning af skur,
si vi nu har et meget fint toilet samt bedre plads til redskaber m. v. (koleskab incl.)
Der er lavet nye borde og benke og en grill mere.

Pi Sejs-grunden er lavet ny bro samt borde og benke og ny grill.

Kirsebergrunden blev mobleret med borde, benke, grill og ikke mindst et dejligt skur
med toilet og plads til redskaber. Agterfortojningspele blev sl6et og grunden blev indvi-
et sidst i maj, hvor der vm ca. 100 mennesker til stede. Der var godt vejr og hoj solskin.

Pdtenkte aktiviteter i dr 2000:
For nervarende er vi i gang med den tidligere planlagte udbygning i girden ved restau-
rationen. Der indreftes rum til personalet. Frerdiggorelse forir 2000.
Vi skulle geme i 6r afslutte malerarbejdet i klubhus og verksted, st det igen kommer til
at se frrdigt ud. Der mangler maling af dare, vinduer, skodder og udheng.

Grundene.
Pi Kirsebergrunden mangler endnu lidt for bsrnene, gynger m. v., som vi skal have
klmeti soilrmer. Pi Sejs-grunden frldes i vinter nogle af de store tr&er, sA grunden kan
ffi mere sollys. For tiden arbejdes der med sagsbehandling af diverse godkendelser med
henblik pi en eventuel tilbygning til eksisterende bygning. I bedste fald vil opstart af
byggeriet kunne p&begyndes i eftersommeren 2000 med en planlagt ombygning og
renovering afeksisterende - over tre 6r.
I h6b om, at vi ogsfl i fu 2000 kan fb hjrlp til udforelse af de aktuelle opgaver, takker vi
alle, der i 1999 har deltaget i de forskellige arbejdshold.
Til sidst et hjertesuk: Det ville v?ere rart, hvis vi kunne udvide staben af frivillige, si
mbejdet kunne fordeles pi flere hender.
Venlig hilsen
Lars.



Referat af udvalgsmode
tirsdag den 14. marts 2000, afholdt i SMK klubhuset, Indelukket.

Alle udvalgsmedlemmer og suppleanter var inviteret til modet. Fravrerende vm Allan
Nygard, Kml Bramsen, Jytte Nielsen og Torben Pedersen.
Formanden bsd velkommen, serligt til nye udvalgsmedlemmer, med snske om et godt
samarbejde fremover.
Gennemgang af referat fra sidste udvalgsmode:
Det er ikke klarlagt, hvad man vil med bommen. Udhrngsskabe mangler at blive opsat pi
dieselhuset. Der er brugt ca. 10.000 kr. til nye indgangsdore i klubhuset. Bruserum ved
Sejs-grunden er ikke lavet.

Kapsejlads.
Johnny Lauritsen oplyste, atder til sornmer vil blive arrangeret traningssejlads en gang om
ugen. Tidspunkt bekendtgores i SMK-nyt og man hiber, der vil komme flere deltagere,
end der har veret tidligere.

Vedr GPS.
Der vil blive arrangeret familiesejlads til soillm€r. Annonceres pi SMK hjemmeside og i
SMK-nyt. - Ole Seeberg.

By gge - o g renov e r ingsudv alge t.
Personalerum er klar til at beklede indvendig, klinker til gulv blev udvalgt, der skal vere
ludbehandlet rustikbekhdning pi loft og skillevegge laves i gipsplader. Den indvendige
dar skal v&re en fyldningsdor. Bekladning laves ferdig pf, eksisterende hus. Aflob fra tag
i gardsiden skal renoveres, plastret mangler i tagrenden. Der skal udskiftes beklrednings-
brrdder pi dieselhuset efter brandskade under Hede Rytmer.
Lars P. Elmer.

Kantineudvalg.
Der er anskaffet 72 nye borde og 72 stole til kantinen. Ny indgangsdor, nye fliser er ned-
lagt ved indgang, ny el-miler er opsat i kskken samt ny kompressor. Skydedor er repareret
og toilet udskiftet. Der var ros til Peter og Co. for godt samarbejde. Der skal opstilles lam-
per ved indgangsdor.
Preben Henrilesen.

Brosamarbejdet.
Der kommer nye borde og brnke ved Gasekogen, den kraftige type som Skowrsenets.
Niels Just onsker flere skraldespande i Paradiset (hvis man skulle ende der! !!).
Borge Madsen opfordrede broudvalget til at soge om flere brolandinger ved Paradiset,
Gisekrogen og Andekogen.

PC-udvalg.
Vi kom pi nettet i efterf,ret 1998. Det skete gennem Silkeborg Bibliotek. Samtidig kunne
man finde G P S waypoints, der passer til vore kort over soeme.
27.03.1999: Ny oversigt over bestyrelses- og udvalgsmedlemmer efter generalfors. 1999.
01.05.1999: Nu kan man sende E-mail til klubben.
12.05.1999 SMK er flyttet til eget og HURTIGERE domrne www.s-m-k.dk.
01.06.1999: Beskrivelse af nye regler for sejlads med speedbfid.
01.07.1999 lnformation fra politi i Silkeborg.
20.A7.D99: Fotoalbum hvor du kan se billeder fra sseme.
15.09.1999: Tilrettet, st den nu viser bedre med Netscape Navigator.
15.09.1999: Mobil telefonliste kan nu hentes pd vor hjemmeside.
Besogstallet pi vor hjemmeside er nu steget til omkring 160 pr. mined, efter vi har rekla-
meret med muligheden. Gennemsnittet ligger nuph 147, siden vi flyttede til nyt domrene.
Der findes ikke statistik for tiden ved Silkeborg Bibliotek.
Venlig hilsen
Ole Seeberg.

Bladudvalget.
SMK-nyt har i 1999 ikke gennemgiet de store rndringer. Vi har haft et par smfluheld med stof-
fet, som den ansvmshavende tager pi sine skuldre. Vi har i Ar f&et tilbudt hjrlp til bladet
fra Viggo Bagedal, fhv. bogtrykker.
Smk-nyt udkommer 4 gange om dret og sendes ud til alle medlemmer. Alle SMKs medlemmer
har adgang til bladet - enten det er ris eller ros, eller du har miske noget, du geme visrelge,
eller lignende.Du har miske et snske eller en ide om, hvad der kunne v&re nyttigt at fA i bladet.
Kontakt bladudvalget, vi vil hjrlpe, sfl godt vi form&r.

SMK- nyt udkommer:
Nr. l-primofebruar.
Nr .2 -pr imomaj .
Nr.3-pr imoaugust.
Nr.4-primonovember

Deadline 15.januar
Deadline 15. april
Deadline 15. juli
Dead-line 15. oktober

Pi bladudvalgets vegne
Preben Henriksen.

Festudvalget.
Der er intet festudvalg i ojeblikket.Derfor vil jeg gerne opfordre til, at interesserede melder
sig til bestyrelsen.
Fra kommunen og Tage Kslkrr meddeles, at bidbukke og bidstativer, hvoraf nogle er ridne,
som ligger ved siden af Materielgarden, skal femes inden for6ret, ellers gor kommunen det.
Til slut en tak til alle vore leverandsrer, sponsorer og sammbejdspartnere samt kantineper-
sonalet for godt sammbejde i iret, der er g&et.
Jeg vil takke de forskellige udvalg, venneme og andre, som har givet en hjdpende hand med
i det forlsbne er. Tak til den ovrige bestyrelse for et godt samarbejde
Venlig hilsen - Knud.. 7



VIRKLUND
VOGNMANDSFORRETNING

&
SILKEBORG

SPECIALTRANSPORT I.OOO kd und-rt-g d-d iotal..odh.nt tnd.h to,

* trElast og bygntngaarttt(t€r
* vErktEl o9 b€afag
* alt t l l  hu-, frava og hoblrt/
U gl-d-r o. {t .i vt.aatg
muxoh.d .m- . . .KAJGEERT

Thorsstoften 6 - Tlf. 86836733

- ogsfl nar bflden skal sikkert p6land
- for vinteren

S i i ffin'gffii'H:' :I Ygyo,u^
Stort udvalg af nye og brugte 

-"(SnY
Dtort uovalg €u nye og orugLe -s(y;

i#f"F,#:torer 
i mange 

fu 
'r

Vi har altid et godt tilbud
n6rr det drejer sig om nye
eller brugte bAde og motorer.

MERGUHY
Y[ilIAHI

n6fi6il

<iilkE; o ; Jror\4 nn e raGt
AR

i loFhav-NcG l! - &.lt lKeioho _.!4IFO{ S aO aA lt

F e st - o g qktiv it e tsudv a I ge t ov e r t age s af b e styre I s e n.
Ase og Borge Madsen arrangerer frikade I le konkurrencen.
Jens Wurts arrongerer Fastelans- og Juletresfest'
Kristian Jensen og Arne Sommer arrangerer Pinsetref,
Knud Jensen stdr for Pensionistsejladsen.

EDB udvalg
Kob- og salg-annoncer over internettet, evt. hserbreve. E-mail adresse flyttes fra
Marinekontorct - Ole Seeberg.

Bladudvalg.
Med hjrlp fra viggo Bogedal (flrv. bogtrykker) og ole Seeberg, samles krefterne om

en modemisering af bladet p6lrngere sigt.
Iovigt efterlyses stoftil bladet, si fat pennen, venner/
Preben Henriksen.

Vennerne.
Ingrid oplyste, at Vennerne nu har ca. 50 medlemmer. Vil geme have hjalp til at skaffe
flere. Sidste 6r var det en eenmands bestyrelse, men det skulle blive bedre i indeve-
rende ar, da bestyrelsen er udvidet med Peter Thormann og Palle Christensen.
Der er et udtalt onske om, at vedtegterne modemiseres.
Ingrid Thorsted.

Under s o i s k forhindr ing? ? ?
Viggo Bogedal oplyste, at der 50 til 70 meter sydvest for Dynes er en forhindring
under vandet, hvilket blev bekrcftet af andre. Sagen vil blive undersogt af
Brosamarbejdet.

Ke nt C hr i s tens e n, sekr etnr.

Klubaften den 16. februar 2000.
Stort fremmsde til denne klubaften, hvor Gunnar H. Christensen viste lysbilleder.
Gunnar og hans kone, Julie, opholder sig i utallige timer pi og omkring Gudenien.
De sejler ofte rundt i deres lille bid "Maja", og traver mange og lange hre langs 6en,
mens der bliver taget en mengde utrolig flotte billeder.
Der blev fortalt om bide bygninger og landskaber, moller m. m. Vi fik det hele at se pi
"gennemrejsen" fra Gudeniens udspring til den lsber ud i Randers fiord.
Gunnar har bl.a. lavet billeder til Aqua, hvor han har arbejdet i flere 6r. Hans store
interesse er fisk. Han arbejder for tiden med en bog om fisk og yngel.
Tiden floj afsted denne aften. I pausen blev der serveret kaffe med en lekker ostemad
eller kage efter snske. Alt i alt en aften, man godt kunne gentage.

Aase K. Henriksen.
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Intelligente
Bygningsinstallationer
Lys- og kraft installationer
Tele- og datainstallationer
Forsikringsgodkendte
Tyverialarmer

Undberg Installation als
Autorisret gl-installator
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Norreskov Bakke 28 - 8600 Silkeborg
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Povinzial Dmmak A/S foGikrer
din bed og dine ovrige verdier

Hialper og vejleder til enhver tid -
og ikke fo6t, nar skaden er sket.

Vennern es g ener alfu rs amlin g
Referat fra SMKs ordinare generalforsamling 15. februar 2000.
6 medlemmer msdte op samt Palle Christensen som reprresentant fra SMKs bestyrelse.
Generalforsamlingen blev indledt af formanden, Ingrid Thorsted, med at byde de frem-
msdte medlemmer velkommen, hvorefter generalforsarnlingen startede i henhold til
udsendte dagsorden.

Arsberetningen blev oplest af Ingrid Thorsted, som mitte konstatere, at bestyrelsesar-
bejdet var et eenmandsjob, da man ikke havde hsrt fra det andet bestyrelsesmedlem,
Erik Jenserl som heller ikke msdte op denne aften.

Ingrid gennemgik 6rets aktiviteter. Sankt Hans festen forlsb planmessigt med godt salg
af al og polser. Ingrid havde pi forhAnd meddelt, at hun ikke kunne deltage, si Palle fft
havlt med at fi det hele arrangeret. Ingrid handlede ind, Palle lavede bil samt heks od
med stor trjalp fra Johnny, Jens og Grethe fik vi i frllesskab stillet boden op og giort
klar til aftenens salg. Fastelavnsfesten blev som vanlig klaret til ug afAllan og Susan.
Vennerne sponserede fastelavnsbollerne og SMK sodavand til b6mene. Juletrr for born
blev ogsi arrangeret af Allan og Susan. Masser af bsrn morede sig rundt om treet.
Vennerne sponserede nogle meget flotte juleposer til bornene.

Julelotteriet var som sadvanlig et tillobsstykke, Erik Rasmussen var opriber og Birthe
Olsen solgte plader. Der vm ialt 20 omgange foruden Amerikansk lotteri.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.

Re gnskabe t blev gennemgdet af Ingr id Thorsled.
Det viste en kassebeholdning pi 3818,00 kr. imod 221L,00 for 1999. Regnskab blev
godkendt. Der var ikke inkommet forslag til behandling p6 generalforsamlingen.

Valg af representqnter til vennerne. Peter Thormann modtog pi opfordring valg med
stort bifald.

Arrangementer og aktwiteter. Det blev besluttet, at vennerne fortsrtter med samme
akriviteter som i 1999. Herefter takkede Ingrid Thorsted for god ro og orden.

Med venlig hilsen
Palle Christiansen.
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INS TRU KTI ON fo r g @stesei ler e
pd Silheborg-soerne

Til personalet pi Sitkeborg turistbureau og SMKs kantine'

Silkeborg Turisibureau og SMKs kantine s6ger gestenumre til sejlads pi soeme, og i

denne sammenheng er det vrsentligt at vide, at disse gestenumre alene giver ret til at

sejle p& rr"*, -.n ikkr ret til at legge til ved de mange anlsbsbroer (bortset fra offent-

lige havne).
De mange anlobsbroer er alle mrerket med logo (klubmrrker): SMK, Sejlklubben, eller

Ry Bidlaug, og disse broer mi ikke anlobes af sejlere, der alene har grstenummer' Andre

bioer er umrrkede, disse er privatejede og mi heller ikke anlsbes af sejlere, der alene har

gesrcnummer.

Turister, der henvender sig for atkabe gestenummer bsr derfor orienteres om, at de via

Motorbfldklubben kan kobe en srerlig Gastepakke, der dels giver dem ret til at anlsbe

de klubmarkede broer, men ogsi giver dem ret (og nogler) til at benytte de forskellige

klubfasiliteter, nemlig klubhuse, toiletter, baderum samt SMKs 3 grunde m. v.

Endvidere kan gestepakken udvides med en sarlig ansvarsforsikring, som giver dekning

ved eventuelle uheld.

Grstepakker kan ksbes i Silkeborg Motorbidklub i Indelukket og koster 200 kr' pr' uge,

depositum 500 kI. Pakken indeholder endvidere en stander, som skal hejses pi biden, si

man kan se, det er en gaestesejler med ovennrvnte rettigheder samt nogle til fasiliteteme i

de tre klubber.

Med venlig hilsen
Preben Henriksen.

Sejs-grunden.
P6 SMKs generalforsamling 3. marts 2000 fremlagde bestyrelsen forslag om nybyggeri

p6 Sejs-grtrnden. Bestyrelsen fik den opfattelse, at der ikke var stemning for forslaget,

hnorfot man efter nogen diskussion trak forslaget tilbage. Imidlertid har bestyrelsen fbet

ny henvendelse, der antydeq at man ikke skal droppe planen, men gfl videre med under-

sogelserne.
t !ning.*" overfor viser, hvorledes man har forestillet sig, det vil komme til at se ud'

Oei tigler fast, at inden vi gar videre med sagen, bliver der indkaldt til en ekstraordinrr

get"rii-fotsa-ling eller sagen udsrttes til drsftelse pA nrste ars generalforsamling'

W vil meget gerne have nogen respons fra medlemmerne i denne sag

Venlig hllsen Bestyrelsen for Silkeborg Motorbddklub.
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Velkommen til nye medlemmer
Torben Bach Silkeborg. orla Lyngholm Nielsen Bording. Henrik sondergard

Vandel. Peter Dahlerup Silkeborg. Steen Pedersen Silkeborg. Svend Erik

Torup Silkeborg. Knud Thogersen Grimose, Engesvang. Kjeld Asbjorn

Andersen Silkeborg. Helge Jensen Silkeborg' Bjorn Alkersen' Erik

Rasmussen Sejs. Preben Nielsen Tarm.

Oplysning
tt6r imsder en bid med en gul stander med skrift i midten SSB, som betyder

Silkeborg Soernes Brosamarbejde, er det en gastesejler, som har ksbt en

gestepakke og har ret til at bruge alle vore faciliteter

M.v.h. Preben Henriksen

Nvt!
ffibto"tt nr. 2 ved Indelukket: Vi har ffiet lov af Hjejleselskabet, at ligge til

I)a begge sider afbroen uden at betale gesteleje for en overnatning, og husk

Ikke som feSlligg-Vi skal ligge si langt inde, at det ikke kan genere

Hjejlebidene, ndr de skal ligge til broen og sejle fra broen igen' Det er

bitingelsen for at ligge ind til broen. Det skal overholdes!

Venligst. Silkeborg Motorbaadklub.

Revisor Andy Gren
Karl Bramsen

86845414
86827008

Revisor suppleanter Leif G. Thogersen
Jvtte Nielsen

86848713
86847998

SMKs Venner Ingrid Thorsted
Peter Thormann

86816527
86826179

1 4
1 5

En stor tak til sponsorerne ved pigefesten

Kongshedens WS. Kongshedev ej 2, 8600 Silkeborg
Svostrup Kro. Svoslrupvej 58,8883 Gjem
Spisestedet SMK. Ahavealle 9 c, 8600 Silkeborg
Anja's blomster. Sondergade 36, 8600 Silkeborg
Adonis blomster. Vestergade 155, 8600 Silkeborg
Forbundet af offentlige ansatte. Dalgasgade 24 a,8600 Silkeborg
Siim bid og motor. Navervej 2,8600 Silkeborg
Silkeborg farve og lak. Nsrrevrnget34,8600 Silkeborg
ALBANI depot Silkeborg. Holmsbladvej 14, 8600 Silkeborg
Arbejdemes Landsbank. Tvergade 7, 8600 Silkeborg
Kvickly. Sotorvet, 8600 Silkeborg
FOTEX. Torvet, 8600 Silkeborg
Amss Dognbutik. Gjessovej l,8600 Silkeborg
Skovgird Kod. Horsbjergvej l, 8653 Them
Salon Caneby. Tvrergade 10, 8600 Silkeborg
AOF. Omsovej 5-7,8600 Silkeborg
Ssndertorvets Frissrsalon. Sondergade 1 9, 8600 Silkeborg
SMK's Venneme.

Med venlig hilsen. Silkeborg Motorbaadklub

Rettelse: Ang. Ekstra nogler. Den rigtige pris pfl ekstra
nogler til klubfaciliteter er 25 kr.

Marinekontoret vil vrere lukket i sommerferien' i juli

mflned. Abner isen tirsdas den,1. august

Ordensregler for alle vore grunde nr. 8

Medbragte hunde skal altid fsres i snor og evt. efterladenskaber skal

straks fiernes!

Pi forhind tak! SMK.
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Sikkerhed til sos.
Husk, det er b6dens ejer/forer, der er
ansvarlig foq at b6den er i orden. FA
btden sikkerhedstjekket, hvis der er
ting, du ikke er sikker p6. Det er gta-
tis her i Silkeborg. Ret henvendelse
til Palle Christiansen, tlf. 8681 1378,
der vil sorge for det videre fomsdne.

Bdl op grill
Kun ved de broer, hvor der direkle
er anlagt en bdlplads, er det tilladt
at tende bil. Og skal der grilles, s6
pas p6, det er jo &ben ild, der bruges.

Og lad sd vere med qt stille grillene
pdbroerne. Gangbredderne tager sd
megen skade, at de skal udskiftes.
En dyr og unodvendig reParation, ,
der koster penge for medlemrnemei

Afaldshdndtering.

Sivel i Ry som her i Silkeborg er der
store problemer med efterladenskaber
ved broerne. De opsatte Poser er
mange gange si overfuldte, at de
sejlere, der kommer efter, bare stiller
affaldet ved siden af Poseme, med det
resultat, at disse poser gir itu eller
odelegges af fugle eller andre af
naturens beboere.

Det er et serdeles ubehageligtjob for
vor indsamler at skulle gore rent efter
ubetrenksomme sejlere.

Det burde v&re en selvfolge, at man
tager sit affald med sig hjem, sflfremt
affaldsposerne er overfuldte.
Husk det lige nrste gang!!

Klubaften den 19. januar 2000

En aften hvor Lsvel- panet Egil Lauritsen og Inge Eggert Hansen fortalte om en
3- mAneders sejlads tvars gennem Sverige i en 30 fods motorbid.
Det blev til en utrolig interessant aften, hvor vi fulgte biden fra start i Virksund,
tv&rs over Kattegat til Goteborg. Herfla til Stockholm via et utal af sluser, kanaler og
sser, videre til turens nordligste punkt Upsala.
Hjemturen gik sydover, afbrudt af et lengere ophold pi Gotland og via Sjelland
tilbage til Limfiorden og Virksund.
Det hele fortah pe en srrdeles levende mide, med en serie lysbilleder til, si man
nresten fslte, man var med pi turen. En rigtig spendende aften.

1 6

m.v.h. Palle Christiansen.

Vi sejlede i den til 1965. l)a kobtc.icg min l'orste motorbfld. - Venlig hllsen Borge N

1 7

Ve d r. Amts r eg istr e r in g sn ummen
'l'il de, der har solgt deres bid eller har ksbt en anden: Sorg selv for at fieme amtsregi-

streringsnummeret, eller sifremt den nye ejer overtager b6den med dit registreringsnum-

meq ring da selv til amtet og fi dit navn slettet og opgiv den nye ejers navn. Det er

klogt, selv at f& det gjort, si kan du ikke komme i vanskeligheder, hvis den nye ejer ikke

thr det gjort - og miske srelger biden igen.
Amtsregisferimgsnummeret virker som en nummerplade, hvor det er den, hvis navn er

registreret pi nummeret, har ansvaret for, hvordan btden fsres. Si selv om det er flere 6r

siden, du handlede bid, er det klogt at kontakte amtet for at ffi styr pA det.

Du kan ringe til amtet pi tlf.8944 6789.
Venlig hilsen
Leif Thagersen.

Min fars bdd.
Min far fik motorbid i 1913. Motorbide var ikke si almindelige dengang' Det gik til pi

den mide, at han kobte en bdd for 50 kr. Den 16 sunket i Sejs-snevringen. Biden blev

ksbt som beset - si meget som man nu kunne se af den.
B&den kom pi land og blev skrabet ren for gammel maling. Det viste sig nu, at det var

en meget fin bad, bygget af mahogni og ikke ret meget rddden.
Nreste punkt var motoren, Far fik en bil forrret, en stor tben amerikansk vogrl af mer-

ket "Brisco" fra 1916. Vognen kom hjem, blev skilt ad, hvorefter karosseriet blev til en

kar{offelk4der, undervognen til 2 stk. mdkejumbere, og si var der motoren tilbage. en

dej-lig stor firecylindret motor med fast bygget startsving. Efter nogen ombygning blev

den anbragt i biden og alt kom efterhdnden til at fungere godt. Det kravede dog noget

kendskab til specielt denne motor for i det hele taget at fh den startet.

Bfrden blev indrettet med srder, ikke si komfortable, men si mange som mulig, si ven-

ner og bekendte ogsi fft mulighed for en sejltur.
Min far meldte sig ind i Silkeborg Motorbedklub og fft standeren med byvibnet og

pitrykt nr. 2. Standeren skulle hentes hos Hans Lassen pi Vestergade'

Vi havde mange gode ture i biden
og kunne selv sejle bide ud og hjem,
nesten hver gang. En enkelt gang var
der dog noget med en knekket skrue-
aksel. Vi har vrret til regattafest hvert
Ar siden 1933. I dc fsrste 6r havde vi
en hel stribe robAdc pA sleb for hjem-
adgiende til Sejs. IlAdcn var typisk for
den tid, som det fiemgAr al'billcdct,
helt 6ben og med en gammcl bilmotor.



Vedr. bundmalinger.
Firmaet P. Y. Danmark A/S meddeler:

Da der hm vrret en del misforstdelser, gor vi endnu engang opmarksom p6, at JOTUNs

bundmalinger kan bruges helt frem til ir 2003.

Med hensyn til brugen af kobber, vil der forst blive et totalforbud af kobber Ar 2003.

Vi henviser til Miljostyrelsens "Bekendtgorelse om begransning af import, salg og anvendelse

af biocidholdig bundmaling". - I kapitel 2, $ 4, star:
Import, salg og anvendelse af bundmaling, der frigiver stoffer, der opfylder betingelserne for

klassificering for miljopivirkning med risikosretningen"Kan formsage usnskede langtidsvirk-

ninger I vandmiljoet" (R 53) alene eller i kombination med andre risikosatninger vedrsrende

fare for vandmiljoet, til ffitidsbide er forbudt efter den l. januar 2003.

Vedr. sporgsmdl og svar om PENGUIN YACHTING serien:

Jotuns teknisk ansvarlige for Penguin Yachting serien, senioringenior Stein Gulseth, hm

besvaret nedenstflende sporgsmil omkring udvikling, miljosporgsmil og fremtid:

a Hvilke biocider er det, der erforbudte i bundmalingerfra og med I.januar 1999?

Svar: Igarol og Diuron er nu forbudte at anvende pi bide med en totallengde u/ 25 m.

a Indeholder Jotuns produkter disse nuforbudte biocider?
Svar: Nej, Jotun anvender ikke disse biocider i Penguin Yachting serien.

a Hvilke andre biocider vil blive forbudte i ner fremtid?
Svar: Miljostyrelsen n&vner p. t. ingen andre biocider i sin bekendtgorelse.

o Er derforskel pd lcravene til bundmalinger anvendt pd bdde i hhv. fersk- og soltvand.

Svar: det vil blive forbudt at bruge bundmalinger pi bide, derovervejende sejler i fersk-

vand og p6 bflde under 200 kg. Det sidste galder ikke for trebade i saltvand.

o Generelt vil 1. januar 2003 blive skrringsdatoen for forbud mod anvendelse af bund-

malingeq der kan formsage usnskede langtidsvirkninger i vandmiljoet. Forelobigt kan

vi ikke se konsekvenser for Jotuns Penguin Yachting serie i den nuvrerende form/sorti-

ment. Generelt vil der i den mellemliggende periode blive stillet krav til mrrkning af em-

ballager, noget Jotun naturligvis til enhver tid snsker at overholde'

Med venlig hilsen
P. Y. Danmark A/S
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Marts

86847484---3086I565

86855534---23461889

868 11378--40446171

86810241---21263404HermanBangs Vej 25,

es!ry9lses suPPleanter

Lars P. Elner 86823371

AllanNygird. 86804444
Nordtoften 16. 30811875

ViggoBogedahl 86837810

IngridThorsted 86816527

Johnny Lauridsen E6813346
Jsrn Holst 86877280

LarsP. Elmer 86823371

Wurzt 86851325

Leif G. Thseersen 86848713
Jobnny Lauridsen 86813346


