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SMK-nyt udkommer:
nr. I primofebruar, deadline: 15.januar
nr. 2 primo maj, deadhne: 15. april
nr. 3 primo august, deadline: 15. juli
nr. 4 primo november, deadline: 15. oktober

Onsdag den 15. november.
Kl. 19.00. Klubaften: Niels Hovgaad forteller og

viser film om kanal-sejlads i Tyskland.

Fredag den Ldecember.
Kl. 19.00. Husk julebanko i klubhuset, der

er mange gode gevinster.
Vil du spise for bankospillet, ring til
Peter i klubhuset. Tlf. 86826179.

Sondag den 3.december.
Kl. 15.00. Si er der juletre for born i klubhuset,

Indelukket. Husk tilmelding !
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Onsdag den
Kl. 19.00. 

.

Fiedag den
Kl. 19.00.

l7.januar 2001.
Klubaften: Klubhuset Indelukket.
Derefter er der ris eller ros til bestyrelsen.

l6.februar.
Klubaften: En aften med slaw' i.
Her kan du srelge , alt i maritimt udstyr,
eller du kan ksbe, mAske, det du mangler.
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$nk-$gt
5$dde for folfter og for hddfolftet

Husk Generalforsamlins fredas den 2,marts.

- og det var sA den sommer . . .
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Knud Jensen

56 er der atter giet tre m6neder. Det har unrgtelig vreret en v6d eftersommer,
dog med gode dage ind imellem.

Sommerferien var ogs6 lidt blandet, med megen blest. Mange af dem, der har vrret
pt havet, har dog veret heldige med vejret nogle steder. Konklusionen m6 dog blive:
En noget trist sommer.

Nu skal b&den sfl gores klar til vinteren. Vi skal vare opmrerksomme p6, at der er
megen fugt i b&dene. Kaleschen er sikkert blevet lidt medtaget. Det er vigtigt, at fh
den rengjort og torret godt igennem, inden den legges pi plads for vinteren.

Ellers er det vinterens sysler, det grelder. Tilsyneladende er der mange, der igen i 6r
vil deltage i navigationsundervisningen. Det skyldes sikkert de nye regler om
fsrerbevis til hurtiggtende bide, hvor duelighedsbevis drkker det samme. Pi den
mide sl6r man to fluer med eet smak.

Sommerens arrangementer hm vreret rimelig godt besogte. Der manglede bide til
pensionistsejladsen. Det blev klmet med et par opringninger. Jeg vil geme opfordre
flere til at tilmelde sig nreste sommer. Det er virkelig en ganske dejlig oplevelse.

Til "Tour de Gudeni' manglede vi ogs& adskillige bide, men de var heldige med
vejret.

Vi har haft msde med Fritids- og Kulturudvalget, hvor ogs&beboere i omrtdet deltog,
om den nye tilkorselsvej til Indelukket. Det var et positivt mode, hvor vi pointerede,
at der skal kunne kores uhindret med de store biler med bdde. Det lovede kommu-
nen, og arbejdet gdr i gang, ndr der er penge til det.

Der er fundet en flagstang med flag, flydende ved Kirsebargrunden. Den rette
bidejer kan henvende sig pt Mminekontoret i ibningstiden.
Husk, at Marinekontoret er lukket i november, december og januar maned,

Jeg onsker en rigtig glredeligjul og et godt nytar fl alle bladets lrcsere.

Med venlig sejlerhilsen Knud E. Jensen.
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PinSetfref ni.*"lbjerggrunden 10. juni

Der msdte ca. 60 til 65 personer (born og voksne), fordelt pA
18 b6de, 3-4 biler og nogle giende. Vejret klmede op over middag.
I forvejen var der sl6et pavilloner op, borde og stole var stillet frem.

Kristian Jensen

Pensionistsejladsen
blev aftoldt den 13. august i strilende solskin. Der var tilmeldt 65 personer og l0
bdde. Alle gik ombord kl. I1.00. Vi sejlede stille og roligt til Himmelbjerggrunden,
hvor vi indtog frokost og kaffe plus en lille en til halsen. Derefter rmderholdt et pm
musikere med lystige melodier, som vi sang med p6, og flere par fandt vej til
"dansegulvet".

Kl. ca. 15.00 sejlede Vi igen mod Silkeborg, hvor vi gik i land - en stor oplevelse
rigere. Det vm dejligt at se, hvordan de eldre mennesker nsd turen og sarnveret.

En stor tak til Erik Middelhede for den gode tilrettelnggelse. Tak til alle skippere
med besref,ring, som ofrede nogle timer en sondag. Hiber I, og miske andre, vil
melde jer til at sejle nrste fir igen.

Med venlig hilsen Knud E. Jensen.

Alle fik en fadsl. Erik i "LIV" havde lagt miner ud forinden. Derefter gik alle i
bAdene og sejlede ud for at finde minerne. Der var prcmier til alle bornene.

Derefter gik vi over til Ringndnrn C ude W vandet. Det blev si stor en succes, at alle
ville prove igen. Si to omgange blev til. De ville have en tredje, men det var der ikke
tid til. - Grillen var tendt. Mmgit og Annelise stod for borddakningen.

Der blev grillet og hygget. Dorthe fra Ry og Niels stod for musikken. Ud pi de sm6
timer blev der grillet polser, som vi solgte.

Baren var 6ben, forstiet pfi den mhde, al folk selv skulle komme penge i en kasse.
Der var et enkelt par, dette kneb med !!!

Alt i alt en rigtig hyggelig fest. - Okonomi: det gik lige op.

Kristian Jensen

Mobil-telefonliste
Da flere SMK medlemmer har henvendt sig til bestyrelsen vedr. oprettelse af en
mobil-telefonliste, vil vi p& ny opsette en liste pi opslagstavlen i klubhuset, hvor alle,
der snsker det, kan skrive sig p& med navn, bidnavn og mobil-nr.
Listen vil blive udsendt til alle medlemmer ved drsskiftet sammen med opkrrevning
af kontingent, og ikke som tidligere kun over intemet.

Bes$relsen.

VINTERSTATIV srlges
Storrelse op til 28 fods bdd. - Pris 500 kr. - Tlf 8683 7194



Sct. Hans festen 2000
Fredag den 23. juni blev der p& Sejsgrunden aftroldt Sankt Hansfest, hvor mange var
modt op for at fi en dejlig aften. Sivel bom som voksne legede og fik lidt til maven
og ganen. Alle hyggede sig med hinanden. Der var btltale af formanden for
Venneme, Ingrid Thorsted. - For jer, som gik glip af denne dejlige aften, gengives
biltalen her:

Jeg vil gerne begynde denne bfiltale med at lrese et digt, skrevet af Leif Nielsen.
Det siger egentlig en hel del om mange af os.

Anw.
Der sidder en mand nede ved den men han er ikke sksr.
og drikker en ol. Sddan har han i mange dt
Folkfra nydt sinfyraften,
supermarkedets parkeringsplads men nu har han bare fyrafien

smiler og nikker, han er ikke fuld, end hqn nogensinde har troet,
han er bare envoksen, glad dreng, men den er der stadig,
som elsker livet ogdets mennesker. lige rar at sidde ved.
Han snakker lidt med enderne, Det virkelige liv gdr aldrig i std.

Foruden det, at mange af os har tid eller f'm tid til at nyde tilvrerelsen ved 6er og soer,
er der selvfslgelig ogs6 pligter til os. Vi vil jo alle geme kunne frrdes i en ren nahr,
og derfor har vi en pligt til at gore rentefter os selv. Det har altid vreret en selvfolge
for SMKs medlemmer. Mdske skulle vi sige det til andre. Vi kan jo se, at mange ikke
ved, hvad affaldsposeme skal bruges til.
Ellers kan man jo ikke, ndr man sttr et sted som her, dy sig for at lade mindeme gi
tilbage.- Det har altid bide for mig selv, men ogst for min familie, veret en glrede at
frerdes pd soeme. Vi fik den fsrste bAd midt i halwedserne. Da vm der ikke si
mange bide pi sosme. Vi overnattede n&sten aldrig ude, og gjorde vi det, havde vi et
lille telt med til at sove i. Ja, tiderne hm rendret sig. Nu har mange fiet storre og bedre
bAde. Det at sove ude eller lave mad pi b&den, er blevet meget almindeligt.
N{ men jeg mi nok hellere lade vere med at fordybe mig for meget i mindeme og
vil slutte som jeg begyndte - nemlig med et digt, skrevet til Silkeborg, da vi fejrede
100 irsjubilreum i 1946.

6

Svobt i et brus afrubinrod organdi
dansede fru sol pd sin guldkimingrand,
glimtene leged' taglbt elegant i
S i I ke bo rgsoe rnes hvi le nde vand.

Den varsomme skumring pd grd mokasiner
listede rundt mellem buske og treer,
o g gru s hoppe s ange rne s tro ld -v io I iner
sjeled' gonatsang til skovbundens her.

Sd foldede solen sin vifteleg sqmmen,
glad som det barn, der har leget sig tret,
o g s trejfe d' fo r s ids te ga n g H im me l bl e r gka m m e n,
der stod som en ensom og stolt majestet.

Men solen efterlod sig en tone,
der dirred', mens morkningen var undervejs.
Sd hortes den tffinde og monotone
"Hjejle", der skovlede fra Brqsso til Sejs.

Mens kongebld silke blev spendt over rummel
dbnedes stjernernes ajne - de lo.
Pd dn gangvar hverdagens rytmeforstummet,
qlt dnded' stor, ubegribelig ro.

- og sA mt I have en fortsat god Sankt Hans aften -

kigger pd ham,
og han kigger pd dem,

hele dagen.
Det er meget sverere,

og ikke mindst en god sommer

Kere SMKs medlemmer og venner!
Hjertelig tak for venlig og krerlig deltagelse ved min kare mands dod og bisettelse. En stor og
hiertelig tak til jer, der har stottet og opmuntret Preben under hans kamp mod sygdommen, og
til jer, der kom for at tage afsked med Preben.

Preben kempede til det sidste..Han var bestemt ikke fardig med livet. Han havde s6 meget at
leve for, s& mange drsmme og fremtidsplaner ior os og "ungeme", som han kaldte vore born.

Vores bid og livet pi vandet indgik i mange afhans dromme og planer.

Tak for de smukke blomster og for pengegaver.
Venlis hilsen llSE



Preben Henriksen

Det irlige frellesmode med vore
sejlerkolleger - pA ''MAGEN''.
Onsdag den I l. oktober var Silkeborg Motorbaadklub vert ved det arliee msde med
Hjejleselskabet. Msdet blev afholdt ombord pe MAGEN, hvortil vi hav-cle inviteret
Ry Bddlaug, Silkeborg kajakklub, silkeborg Roklub, Silkeborg sejlklub, Silkeborg
Kano center. Slusekioskens kanoudlejningvar fravnrende. Hjejleselskabet gav en
dejlig sejltur med MAcfN.
vi fik en snak om vore frelles problemer. I ir var de kun f6 og sm6, og der var
almindelig enighed om at fi dem rettet
Hjejlebddene kunne snske, at vi, n&r vi ligger ind ved deres broer, gik bare lidt
lrengere ind, s& de fik lidt mere plads at manovrere p&. Det sker jo, at deres skibe
drejer lidt rundt, det kan vare pn grund af vind eller strsm. * S& vi m& bede
medlemmeme trenke-pd det, nrsteganlq, I ljgger ind ved en lJigllebro.

Kajakklubben har etableret en kone-kajakbane tvers over Remstrup fl. Det var der
ingen kommentarer til. Klubben snsker lidt hojere vandstand ud for deres grund?
Ingen havde nogen losning pi dette problem.

Roklubben havde onske om, at motorbidene srtter farten ned gennem 6en. prsv at se
p& din hrkbolge! Smi bide har ofte den stsrste hekbslge efter sig.

Sejlklubben henleder opmarksomheden p& de motorb&dsforere, som ikke ved, at sejl-
bide drejer anderledes end motorb&de. Sd prov lige at bgge mrerke til sejlbidens
kurs, og trenk p6, hvor langt den vil gA, inden den igen rendrer kurs.
HUSK: Motor viger for sejl !

Silkeborg Kano Center kunne bekrcfte, at kanolejeme fflr besked pi at trakke
kanoeme op pi land, s6 de ikke ligger til gene for motorbidene ved broerne.

Preben Henriksen.

Benzin og lliesel i Indelukket!
Tankene vil vare lukket fra 1. nov. 2000

Til 1. april 61 2001.

M.v.h. Preben Henriksen

Fri kad ellekon ku rren cen
Lardag den 19. august var dagen, hvor den Arlige frikadelle-
konkunence blev afviklet pi Himmelbjerggrunden. 20 b6de
deltog med hver sin pakke fars, som dog forst skulle godkendes af dommerpanelet.
Kl. 17.00 ringede Borge med klokken, og alle undtagen kokkene gik tia borrle. Der
blev stegt frikadeller i pandevis, nogle bedre end andre, men smag og behag erjo
forskellig. Herefter uddeltes prrcmier, alt efter de strenge dommeres votering.
Skipperen til de dflrligst bedsmte frikadeller fik, udover prrmien, et halvt kilo fars,
sfl der var mulighed for at sve sig til naste frrs konkurrence.

Efter den meget svere vurdering, fandt panelet frem til folgende vindere:
Nr.1: Peder Johansen i "Valborg" med I l0 points
Nr.2: Ole Seeberg i"Kachia" med l0l points
Nr. 3: Kdre Hogberg i "Driver" med 96 points

Frikadelleholdet takker folgende sponsorer for de fine gaver:
Virklund Vognmandsfbrretning v/ Kaj Gecrt - Silkeborg LAseservice - Flotel Julss
Fotex, torvet - Vognmand P. Svendsen - SMKs Venner - SMKs kantine v/ Peter
Thormann - Super Best v/ Leon - Daglig Brugsen. Arhusbakken - LM glasfiber,
I ltrup - Kongshcdcns VVS v/ I lonry Knudsen - Albeni - Siim l3ilclcktro - Scjs
Marinecenter v/ Svend Poulsen - Henriks MC og BAD, Borgergade - BP special-
butikken v/ Peter Elkrr.

Arrangorerne afdette Ars konkurrence havde derefter valgt at trrkke lod om, hvem
der skulle arrangere nrcste irs konkurrence. Valget faldt pA Erik Rasmussen i
"Skarven" og KAre Hogberg i "Driver" samt Oluf Mortensen i "Ssvind".

Alt i alt en srrdeles hyggelig aften med meget fint vejr, og sent blev det, inden der
blev nattero i bidene. Men til sidst faldt alle i sovn, godt mette af aftenens oplevelser
- har jeg hort' palle christiansen. 9

Paltre Clristiansen
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Fritids- og kulturafdelingen'
Silkeborg kommune, har den 7. september affroldt et msde med beboere m. fl. ved-
rsrende trafikforholdene omkring Remstrupvej, Ahavevej, Ahaveall6 og Indelukket.
Silkeborg Motorbidklub var inviteret med til msdet
Beboerne i omridet havde henvendt sig til kommunen med henblik pi at fa en dialog
om adgangsforholdene/adgangsvejene til Indelukket.

I 1996 blev der vedtaget en plan for Indelukket. Hovedmtlet i denne plan vm at
fredeliggore den del afomr&det, hvor der er kiosk og legeplads.
Dette kan gores ved at biltrafrkken p& sigt kobles pd Gpdenivej.
En sidan rndring vil lette trafikken for beboerne ved Ahavevej, Remstrupvej og
Ahavealld.
Beboeme er generelt positive overfor den aktivitet, der foregir i Indelukket, men den
ogede brug af omridet stiller stsrre krav til de tafikale forhold. Der er endnu ikke
sket uheld pd vejen, men beboerne ftygter, det kan ske. Der ksres meget strrkt!
Silkeborg Motorbaadklub byder den p&trnkte nye plan velkommen, men pointerede
overfor kommunen, at den nye vej skal have en sidan bredde, at lastvogne frit kan
passere hinanden.
Der er p.t. ikke afsat midler i kommunebudgettet til gennemforelse af projektet,
hvilket betyder, at der ikke er lavet nogen tidsplan.

Kent Christensen, sekretrer, SMK.

Velkommen til nye medlemmer !
Jan og Kirsten Buuc, Silkeborg - Stig Dyberg, Silkeborg - Erik Hansen, silkeborg
Kurt Tobiesen -Barge Thomsen, Silkeborg - Ole Knak, Lemvig - Rene Lavborg,
Silkeborg- Villy A. Heriksen, Sejs - Erik Bisballe Jensen, Silkeborg -Peter Gamst,
Sejs * Allan Poulsen, Silkeborg - Birger Elmkvist Jakobsen, Silkeborg -

Per Lundgird Christensen, Sejs - Jens Thomasen, Laven - Bente og Leif Hansen,
Silkeborg - Kasper Kristensen, Silkeborg - Cmsten Kring, Silkeborg - Jens
Andersen Boye, Silkeborg - Gunnar Dalgaard, Sejs - Niels Ebbesen, Silkeborg
Bo Jorgensen, Salten - Leif Pedersen, Hammel - Brian Christensen, Silkeborg
villy Rasmussen, silkeborg - Jens o. Retz Johansen, Lemvig - Peder F. Henriksen,
Silkeborg - Tony Grud Kristensen, Rodkjersbro - soren vad, silkeborg - Henning
Jensen, Silkeborg - cmlo Holm Jensen - Flemming Hansen, Bording * Tom Louis
Dady Jensen, Skanderborg - Rainer Nielsen, Silkeborg - Jens M. Jensen, Gjern
Ole Smed, Silkeborg - H.- Helle Juul Mackowski, Silkeborg ( medlem nr. 800 )
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- ogsi ntu biden skal sikkert P6land
- for vinteren

--- Bed & Motor qro^
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Vi har altid et godt tilbud
n6rr det drejer sig om nYe
eller brugte bAde og motorer.
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Motorsej ler-kapsej ladsen
den 23. september. I god vind og dejlig sol afuiklede SMK sin efterarskapsejlads pi
Julss. Der var desvrerre for fi deltagere. Vi vil herefter gore en extra indsats for at fd
nogle flere med nreste Ar, sivel til vore onsdagssejladser som til kapsejladsen. Hvis
det ikke lykkes, vil vi herefter stoppe med disse arrangementer.

Resultatet blev folgende, som blev sejlet efter lystal:

Nr. 1: "BRISEI{P' v/ Palle Christiansen
Nr. 2: "COMICH" vlJens Hansen
Nr. 3:: "JOGI" v/ Johny Lauritsen

Hvad vil vi med Sejsgrunden?
Efter at der fia en del medlemmer er fremkommet tilkendegivelser vedrenende en
eventuel udbygning pi Sejsgrunden, agter bestyrelsen igen at tage sagen op pi nrste
generalforsamling. Vi skal derfor opfordre medlemmeme til at overveje deres stilling
hertil, herunder at fa en indbyrdes dialog i gang, ogsi geme nogle indleg i klubbladet
eller med meninger/ forslag afleveret i postkassen i klubhuset.

Der kan omkring emnet rejses flere sporgsmil:

1. Skal grunden forblive, som den er

2. eventuel med en renovering afde existerende forhold/bygninger?

3. Skal der tages stilling til en udbygrring som tidligere fremlagl,
evt. i en anden udformning eller i en anden rrkkefolge,

3. herunder at renovere eksisterende bygning med senere mulighed
for tilbygning.

Alle disse sporgsm&l vil det vere onskeligt at fi tilkendegivelser om, sir vi til gene-
ralforsamlingen har nogle holdepunkter at kunne diskutere og tage stilling til og ud
fra hvilke kriterier bestyrelsen kan arbejde videre.

For en ordens skyld skal n6vnes, at der pi nuvarende tidspunkt ikke ligger nogen
egent l igbygget i l ladelSe,menatviharengodkendelsei forholdt i lens6kaldt>>

1 3



sobeskyttelseslinie, som er grldende tiljanuar 2003. hvorefter den vil bortfalde,
sifremt et eventuelt byggeri ikke inden da er pibegyndt.

Beslyrelsen.

- mere om Sejsgrunden. . .
Herunder kan du komme med din mening eller forslag til SMKs bestyrelse.

Hvad skal vi goreude p& sejsgrunden? skal vi renovere gammel bygning eller bygge
til? Hvad vil vrre det bedste i lengden? Det skal vi tage med i vores vurdering. Pi
modstiende side kan I se forslag til udvidelse af bygningerne.

Skriv din mening eller forslag herunder oglng det i SMKs postkasse i klubhuset.
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Sanseindtrvk -
oplevelser pi og ved Gudenien
Naturen p6 og ved GudenAen er et rent "sanseland". Ndr sommervinden smyger sig

omkring ansigtet, fsles det blidt, som et keftegn. Den blide, stille sommerregn foles

ogsi kartegnende, samtidig bliver luften renset afregnen. Trrernes blade og greesset

bliver gronnere, alle farver klares, s5 de bliver endnu smukkere at se p6.

Ndr det lige har regnet, bliver fuglene helt ellevilde. Der bliver en kvidren af de

mange fugle, som lever omkring vandet og i skoven.

Svanerne med deres ungef svofirmer majestetisk forbi, mens svanefar truende
hveser ad en hund, der gor inde pi land. ,€nderne flokkes omkring biden.
M6ske kan de mennesker furde pi at smide lidt brsd ud?
En blishsne og en anddrik sl6s om et insekt * inseklet lsber af med sejren og

svirrer summende bort mellem sivene. Inde pi den narliggende brink dukker en
bl& isfugl bH Isfugl frem fra sin hule i et hul, der nreppe kan ses. Den flyver elegant

et par meter og srtter sig pfl en g1en, som hrnger ud over vandet. I det fieme hores

en g0g, der kukker.

Den stille klukken af vandet, der af vinden blases til smi bolgetoppe, virker lige si

beroligende som en mor, der \ugger sit lille bam. En enkelt fisk er sA uforsigtig at
komme for tret pi vandoverfladen og bliver en lynhurtig fiskehejres naste mdltid.
Naturen er barsk indimellem. Alle indgir i en uendelig cyklus, hvor de strrkeste
overlever,

Lengere borte regner det stadig, skyerne driver forbi i store og smA "uldtotter"' Solen

skinner nu, og mod sst ses en fabelagtig flot regnbue. Fi minutter senere er der ikke
dn, men to regnbuer. Her er virkelig noget for bdde syn, horelse, lugte- og
fslesanserne.

Om natten er der meget stille, der hsres kun en sagte klukken afvand og en puslen af
dyrene inde i skoven. Der kan vrere meget msrkt - trenk, der er ingen gadelygter eller
blinkende reklamer til at forstyrre.

Et af de allermest fascinerende syn er de nrtter, hvor m6nen oplyser vandet og den
omkringliggende skov. Manelyset kan kaste de mest fantastiske skygger, sf, kun
fantasien satter grnnser for, hvad de kan forestille. Pf, nattehimlen ses stjernemes
funklen, der kan fi selv den mest usentimentale person til at fsle sig som en lille brik
i det store univers.
Sensommeren og efterd,ret med de brogede blade pfl tr&eme, de mange tytteber,
blibrer, bromber og ikke mindst de vilde smi kirsebar i skoven giver en intens
folelse afat leve.
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Tflgen og ,,mosekonebryg" er nogle af de elementer, der gor naturen omkring vandet

meget speciel.
At;egn; op en tidlig morgen pi Gudenf,en, hvor bidens fortojning i forstarnen end

ikke kan ses, er en flot oplevelse. Alt hvad der hsres er stilhed!

Efterhanden som tigen letter lidt, dukker en enkelt kano med to unge ud af disen. De

har forvildet sig ud pA hods afdet usigtbare vejr. Lrnge fsr de ses, hsres en plasken

af ireme.
De sporger: "'Ved I, hvor vi er?"
oppi pa una Hgger dugdrlberne i de fine kunstvrrker, som edderkopperne har lavet'

Sforre arkitektoniske mestervrrker skal man lede hnge efter' Ud over landskabet

forsvinder tigen langsomt, og tilbage er der kun mosekonens bryg over de sumpede

omrider. Defte syn er medvirkende til, at vi pi en salsom mide kan fsle os forbundet

med tidligere tiders mennesker. De har oplevet det samme, men har ikke haft samme

viden om d'rsagerne til disse frnomener, som vi har i dag.

Alt i alt er dette en ren sanseoplevelse. ei

HUSK! SMKs kantine er lukket i uge 6 - 2001
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Standerstrygning
Si er der atter giet et ir. Det fsrste Ar i det nye irtusinde. Det har vreret lidt en blandet

fornojelse, hvad vejret ang&r. Der var nogle, der var heldige med at have et par gode

uger pi havet.

Men ellers har det vrret lidt trist med en del tyveri af bide, og fra bide. Det er

kedeligt, at man ikke kan have tingene i fred.
Politiet er igen blevet synlig pi saeme. Det kan vi kun hilse velkommen'

Skiltet vedrsrende grestesejlere, som var pi Hjejlebroen i Indelukket, er blevet taget

ned. Det er der en del, der har nydt godt afher i sommer, s5,kan derjo ovemattes uden

der skal betales for det. Men husk, man mi kun leegge til pi indvendig side og uden at

genere Hjejlebidene.

Vi har veret pA vores irlige sejlads med Hjejleselskabet. I ir har bide Kajakklubben,

Roklubben, Silkeborg Sejlklub, Ry Bidlaug samt kanoudlejeren veret med. Det var

dejligt, at alle indbudte kom, s6 vi kunne fE diskuteret tingene igennem'

Afriggerfesten gik ogsi godt. Vi havde i ir valgt at invitere de personer, som frivilligt

har veret med til at bygge personalerum, med til festen.

Vi arbejder efter opfordringer fia flere sider videre med planer om tilbygring til

eksisterende bygning pi Sejsgrunden, og regner med at fb reaktioner, hvis der er

nogen, der har noget imod det, der har varet i bladet. Der har ikke vrret nogen endnu.

Men ellers er der ikke de store planer. Vi har veret nsd til at udskifte den ene foldedsr

i Klubhuset, da den var i stykker hele tiden.

Til vore msbler i g6rden har,vi fundet et sted, hvor de kan sti og torre i vinter. SA skal

vi have dem malet til foriret.
Pi grundene er der ikke lavet de store ting i Arets lob, men afhrengigt af vinteren er der

en del, der skal laves ved broerne pi Himmelbjerggrunden til nrste 6r. Vi skal ogsi

have styr p6 fortojningsbojer, da de ligger d6rligt. Det 0r ogsi muligt, at der skal

freldes nogle traer deroppe.

Til vor klubaften her den 15. november kommer Niels Hovgaard fra Ry. Kendt fra

fiemsynet. Han viser film om kanalsejlads i Tyskland. Det tror jeg bliver en rigtig god

aften. Jeg vil opfordrejer til at msde op til vore klubaftener.

S M K. Lenge leve.
Formanden.
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Juletrre Jbr born
i  K lubhusel
Sondag dcn J.  dcccmbcr k l .  15.00

Medbring dilrc hrrrn, cvt. bcstclirre ldre samt godt humor,
sir kunnc dct.io vtrc, at sclvestc .lulemanden kiggede ind

Husk t i lmcld ing i  K lubhusct .

Jens l4/ilrl:

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

Mangler du hjelp til ovenstAende, ved kob / salg, montering, udm6ling m.m.
SA kontakt mig. Der er altid mange brugte ting pi lager til bill ige priser.
Nyt kan skaffes nasten fra dag til dag.

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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