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nr. 3 primo aug. deat - l ine l5.iuli
nr. 4 primo nov. deat - l ine l5 okt.

Lordag den 19. maj. 2001.
Kl. 10.00 Falck/Markedsdas i Indelukket

Lordag den 26. maj.
Kl. 10.00 Unibank, motorsejler-kapsejlads.

Start Akrogen.

Lordagden 2.juni.
Kl. 13.00 Pinsehref, anar.rgoti ar, Ry Bidlaug

Lordagden 9juni.
Kl. 10.00 GPS - Navigationssejlads.

Start fr a Hirnmelbj erggrunden

Fredag den 15. juni.
Kl. 18.00 Valdemarsdag (Flagdag)

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

Lordag den ll. august.
Kl. 11.00 Pensionist sejlads

Lordag den 18. August.
kl. 17.00 Far's, Frikadellekonkusance!

Himmelbjerggrunden.
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Det er med en vis vemod, jeg skal slvive disse linier.
Men jeg har seb vdlgt ot stoppe, sd der kan komme nye lvefter til.

Jeg vil gerne sige tak for de I 0 dr, ieg har haft i bestyrelsen for
Silkeborg Motorbdd Klub, deraf de 5 % somformand.
Det har vmret en god tid, som ieg nodig vil undvere.
Der har da ogsd veret ting, som ieg godt ville have v@ret foruden,
men det gode har langt oversteget dette.

Jeg vil ogsd sige tak til de siddende bestyrelsesmedlemmer gennem
drene. Vi har ikke altidveret lige enige om alting,
men har altidfundet ud af det pd en god mdde * indpnvi er gdet hiem.

Jeg vil byde den nye formand velkommen i jobbet og onske dig
al mulig held og lykke fremover.

Et godt rdd skal du lige have. Du skal altid hore en sagfra to sider,
det har jeg i hvert fald haft gode erfaringer med.

Og mangler du et godt rddfremover, er du altid velkommen
til at kontakte mig, Iigesom.ieg.fremover vil hiulpe i klubben.

Endnu engang tillykke med valget og godvindfremover.

Medvenlig hilsen
KNUD E. JENSEN
afgiende formand.



Bestvrelsens,A.rsberetnins 2000. S M K.
Pi bestyrelsens vegne byder jeg velkommen til vor trlige generalforsamling. Det er
dejligt, der er msdt si mange. En sarlig velkomst til vore gester fra Ry Bidlaug -

Silkeborg Sejlklub -samt vore rresmedlemmer.

Som indledning vil jeg bede forsamlingen rejse sig og rnindes de af vore medlemmer,
der er giet bort i det forlsbne ar. Aret vare deres minde.

Forste punkt pi dagsordenen er valg afdirigent. Fra bestyrelsen side vil vi foresli Leif
G. Hansen. Er der andre forslag, ellers er han valgt.

Det forste 6r i det nye 6rtusinde har ikke varet med de helt store aktiviteter. Det er
stort set giet stille og roligt. Der har veret lidt problemer med kommunen om
udlejning og bytring af bidpladser. Kommunen har erkendt, de har begdet en fejl.
Men de vil ikke rette den. De har dog lovet, at det ikke gentager sig.

Hjejleselskabet gav os lov til at benytte siderne pi lliejlebroen ved Indelukket til
overnatring, uden at skulle betale til kommunen. Det synes jeg, er meget positivt.

Markedsdagen gik godt. Lidt dyrt for nogen, med hensyn til pulverslukkere, idet der
var kommet en ny lov om, at de ikke mitte overskride en vis alder. Pe 5 ar.

Til Pinsehreffet pi Sejs-grunden var der ca. 20 bide. Det gik, efter hvadjeg harhorl,
godt. Vi var forhindret i at deltage. Men der kan nemt ligge si mange bide der.

Men det store tillobsstykke er pensionistsejladsen. For en gangs skyld var det godt vejr
og dagen blev utrolig vellykket. Det er dejligt at se, hvor alle nyder det. I 6r var der
harmonikaspiller, som underholdt os pi Himmelbjerg-grunden. Der blev ogsi danset
deroppe.

Vort irlige msde med Hjejleselskabet gik godt. Vi havde i 6r valgt at invitere en
reprresentant fra alle beslrcgtede foreninger i sosystemet samt kanoudlejeme med. Der
kom kun den ene af udlejerne; men vi fik en god snak med ham om mange ting. Bl.a.

sdL lovede han, at de nye kanoer, han kober, vil f6 fiernet den schenkel, der sidder foran
pi kanoen. Det tror jeg, der er mange bidejere, der bliver giade for. Srerlig dem, der
ligger i Indelukket. Der er mange, der har flet marker pi deres b6de af kanoerne.

Der har vreret aflroldt en GPS-sejlads, hvor der desvrerre kun var 6 bide med. Men vi
havde en larerig dag. Hiber der kommer flere med neste gang.

Afriggerfesten var ogsi godt besogt. Vi have fAet noget god musik. Her i 6r er der

afriggerfest fredag den 5. oktober. Si sat kryds i kalenderen.
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Klubaften i november maned var klublokalerne fyldt. Det var en rigtig god aften med
Niels Hougird fra Ry. Han fortalte og viste billeder om sejlads pi de tyske kanaler.

fuhus og Vejle Amt har igangsat arbejde med at revidere sejladsregulativet for
Gudenien fra Torring til Randers.

Dette regulativ beskriver, hvor og hvorndr vi mi sejle og med hvilke bide og
hastighed. Amtet har rettet henvendelse til brugere og organisationer, der er bersrt. I
henvendelsen sporger man om forslag til rcndring afbestiende punkter.

P6 et senere tidspunkt vil de reviderede forslag komme ud til offentlig hsring.
Motorbidsklubben har sammon med Ry Bidlaug og Silkeborg Sejlklub indsendt to
emner til overvejelse.

Det ene er det gamle sporgsmil om sejlads i og omkring Skibstedvig i Paradiset. Det
andet er at flytte hastighedsskiltet ved udsejlingen fra Remstrup 6 ud til Kongshoved
ved Sejlklubben, da der er store hakbolger ind til Sejlklubben. Og der ferdes mange
kanoer i det omride.

I arets lsb er der blandt afg6ende bestyrelsesmedlemmer, (pi opfordring fra
bestyrelsen) dannet en gruppe som, evt. kan komme med ideer til bestyrelsen, gruppen
msdes et par gange om iiret. Talsmand for klubben er ojeblikket Lars Elmer

Sejsgrrurden. Der blev feldet nogle af de store treer sidste foriret. Det har givet en
masse lys ned pi grunden. Til gavn for bl.a. grasset.

Det er muligt, at vi ogsfr skal have faldet nogle hreer pA Himmelbjerg-grunden. Si der
ogsi kan komme lys og sol ned der. Vi vil gerne hore jeres mening om det.

Beretninser fra de forskellise udvals.

Motorsejler- Kapsejlads udvalg.
Udvalget har kun haft en sejlads, da den anden mitte aflyses pn grund afvejret.

Bygge og Renoveringsudvalg.
I foriret 2000 blev udbypingen i girden (personalerum) frerdiggiod.
Samtidig blev skader efter brand ved benzinhuset reetableret.
Skodder til klubhuset blev malet og monteret.

Pi Sejs-grunden Vaggene pi toiletterne blev malet, og de dirlige vegge i brusenichen
blev erstafiet med badeforhens.

Alctiviteter i det nye 6r.
Omfanget heraf beror pi generalforsamlingens afgorelse vedr. evl byggeri pi Sejs.
grunden. s



Mal€Grbejdet pd Hubhu!€t shrle vi g€me have giort ferdigt vejret ilr ikte rigtig til Bhdudvrlg.
d* i det ftdsbne er.

Her i 2000 har bhd€t sMK - nyt, haft stor hjelp fia foitrcnuerende bogtlt&er Vigo
Pe Kirsebergnrnden mogler endt r li& for bsrnenq sng€r h. v, som vi skal have Bsgerlal son hr go& ides til cn del anninger. Den hjelp viljeg geme tr&kke p, her
klareti somer. i SMK.I AR2001.

Ellets vil der lqrn i€re lale om alm. vedligEholdels€r, sotn for en dels vedkommenile Vi pA bladet lf, hlt nogEt om, er det en ide om vi fik anr]et forsiden lidg vi slol jo
vilhrtrtre Ddfrres i forbfuielsefied o,pyfuingsdagenc. prov€ atforny os?

Til slut en tak til de, der pt deme ftont hn verct akrile i det forlsbne 6r. GIjElp!) Jeg er tr,|dt til at po ftr, d vi ffir alt for lidt stof ind til bladct, hvad lan vi
gor€ for at medlemrl€'nc sla q eller s€nder noget til bladet h\,"ad kan vi epre i

Ve ig hilsed lds. bladrdvdg efer Bestyreben.?

Kfttincudwlget SMK- nyt udkomer fire gangc om irct og blirrr s€n& ud til ale SMKs rllEdlcirlmrr.
Vi har ig€n i fo hrn rd st6e udgifter i kmtircll
Slcyrledde i restaur.d rcpmEret, det vd ell stsre omgmg! All€ slvlKs medlemmer Ietr fil noget lned i bladct, eoten ris eller ms, ellet du har noget
Dcsver€ rEr dtren ringerc end vi var klar over, sd vi bl€vntdsa€et til at udlkifte det fuvil krbe ellcr sElge m.m.
hele ned etr ny skydedsr. Til, 29,000, - la. + moms.

Hvis du har en god ide til bladet. Kotrttld os pA bhdet og vi hjelper si go& vi lan!
Vi hfi brft trogle smd .€pfl'atiooe. i kslt(en.

Preb€o Hemik!€n.
P€rsonalerunnet er bgeFt f di& det ne$e dog lav€t \€d ftiviligt hj&lp!

Pa e CtdstiaDsen og PrEbf'n Henril(s€n havde €f nsd€ vedrotende ny spoNor dale,
on et fisr belob t"a ALBANI til Silkebqg Motorbltd Klub, ned Salgsinspe.lcor SMK internetsidefu 2tl00 www-$o-hd[
Cflst€o Jul llIsen, i mdts nhed.
Aftal€n lsber over 3 ar med €tm$befshtil S\,tr( p C- udvrlg

-A,r 2000 r"r 6tet hvor der vi*eligt kom gang i vores hternet side. Med et g€mennsnil
Sorn udbetal$ i jmuar n6ned I gang jan 200l- pe fi& oi€r 100 b€sogend€ pr. ugp, vil jeg tso al intemetsiden nu er rffrc l&st end

Jeg har rykket flere garyp, for at ft konfakten godkendt fta ALBANI. 
klubbladet!

Den 5 jm. 2001 ringer caBten rur r.ss€o t mis at ALBANI har so&€Ndt konbarcea ff.L'l',h *l'; i,T *f;,i-Yr$1"H?t*'"1fl. 
er gennemsnit hentet 27 tins

og dea vil blive sen& tilbsgE til mig $ar.stl

vi htr haft div. ftp,Iarioner af toiletter. rrykfian€r i pissoir er udskiftst ned 3"3;ili:i$,[*ffimH:**
n4netventiler og fotocef€r, hk til Palle! . Sid€tr on foftold i Hubberr

roile{kwme uilskiftEt, pa file toilet. : :"ffiHffih**arb€s6sesoeme

3-l 2001. itr\,€trts i klutlbcn blevtalt op, ok.! . ... .. ] t"ffi##**Hr*.
Peds og co. Htr kart kmtinen meg€t fnt og tilfredsstilendel

pakdineud\€rg€tresne. prebenHe'riksen. ffi"?*:T,"ffiH?ffif,*T"fm*,?,*.-ffiSffi:l,#
Adress€n fiflles pa hj€Nnnesiden.



Vi far mange henvendelser om ind og udmelding via internetsiden, si det er helt sikket

med til at skaffe os nye medlemmer.

Vi har ved flere lejligheder hostet megen ros for hjemmesiden, si for de der endnu

ikke har besogt den, viljeg opfordre til at kigge forbi.

Ole Seeberg.

Brosamarbejdet.

Der har ikke veret de store rep. Der er lavet en enkelt ny bro.

I det kommende 6r afirrengig afvejret, om vi far hard frost. Er der en del broer der

trenger til at blive giort mere stabile.
Renovation ksre urendret.

Festudvalget

Der er intet festudvalg i ojeblikket. Derfor vil jeg gerne opfordre til, at interesserede

melder sig til bestyrelsen, hvis det har interesse.

Fra Kommunen og Tage har vi lovet at sige, at det gik godt med opbevaring af

b6dbukke i sommer.

Bestyrelsen har valgt at melde sig ud af Dansk Tursejler, idet der var en masse ballade

i bestyrelsen for D T. og da der kun var 3, der havde forsikring gennem dem, valgte vi

at melde os ud pr. 1. januar 2001.

Vi har en fin skonomi.

Til slut en tak til alle vore leverandsrer, sponsorer og samarbejdsparblere sarnt

kantinepersonalet for godt samarbejde i 6ret, der er giet.

Jeg vil ogsi takke de forskellige udvalg, vennerne og alle, som har givet en hjelpende

hand med i 6ret, der er gaet. Tak til den owige bestyrelse for godt samarbejde.

Hilsen Knud.

Tak til dirigenten

Himmelbjerggrunden

SMK har et dejligt sted som vi kalder
Himmelbjerggrunden, og som bliver brugt
flittigt af mange af ssens sejler, det er
selvfolgelig ogsi meningen, men tager vi
lidt rldre sejler imod, og godt nok imod de
nyere sejlerkammerater som nu gerne vil
opleve vores sammenverd pi
Himmelderggrunden.
Problemet kan vrere at der ligger mange
bide ved broeme pi grunden, nu kommer
der et af de nyere medlem som geme vil
lregge ind til grunden, for at opleve og
blive integreret pA lige fod med andre
SMK medlemmer. G6r vi ud og hjalper
dem ind? Det hiber jeg, for ellers er man
en dirlig sej lerkolle ger.
Husk nu. alle vores grunde er til for alle
SMK's medlemmer og ikke kun for de f6!

Hunde skal fores i snor pfl alle gnmdene!
Og efterladenskaber skal flemes straks!
Tank, hvis du ffir slebt det med ned i din
biden.

N6r i griller, set grillen pfl et fast
underlag, og pas pi vores broer og borde,
vi skal selv betale, ogsi dig!

Det her var en lsftet pegefinger.

Vi har heldigvis ogsi noget positiv.
Som i vil opdage bliver der lavet om pi
broerne pi Himmelbjerggrunden, det
skulle gerne vere til glade for alle bsrn
og voksne.
Der bliver ogsi lavet nye borde og benke,
mon ikke det vil ghde os alle.

Med venlig hilsen, med snsker om en god
sejlerseson her i ar 2001.
Bestlrelsen SMK.

Fra Redaktoren, som er vf,gnetop
efter vinterhi!

Fra en klubaften den 15 nov.

Denne aften, havde vi ffiet Niels Hovgaard
Ry til at fortrelle og vise filn fra en af hans
sejlture pa ELBEN, som han kalder "Livet er
for kort til ELBEN".
Han fortalte fsrst levende noget om turen
som startede i Ry marine, hvor de fik lresset
biden "ItzVS Jane af Ry''op pi Kaj Geerts
lastvogr, si gik turen syd p6, hellned-til
LUBECK, hvor biden igen kom i sit rette
element.
Turen startede nu modLAUENBURG,pi et
forholdsvis rolig kanal sejlads, igennem, og
forbi mange sksnne steder, og igennem
mange sluser.
Fra LAUENBTIRG-SLUSEN gdr turen ind
pi ELBEN, her var 3 knobs modshom oP
mod HITZACKER. IWS Jane kan lige
presses op pi 6 knob.
HITZACKER er en hyggelig garnmel py

med mange gamle og flotte bindings -

vrcrkshuse.
Nu forsretter turen pi ELBEN" hvor IWS
Jane sejler mo d D@\frry,Z.
Turen gav tros alt nogle problemer.
Skruakslens bolter faldt af. biden skrabede
bunden pi Elben nogle gange og sad fast i
mudderet, ksleslangen blev tilstoppet,
udstodningen blev utrct og vandet som skulle
med ud. blev inde i brurden af biden.
Alle problemer blev dog overvundet og IWS
Jane medbesrtning kom godt hjem til Ry
igen efter en begivenhedsrigt oplevelsel
Jeg vil sige, det var en uaknindelig fin
oplevelse, som Niels Hovgaard tog os med
pi en motk novemberaften, og de mange
sorn var modt op, blev en oplevelse rigere.

Preben Llenriksen



I

En maritim klubaften, en aften med slaw!

onsdag den 14. marts var vi msdt ca.60 medlemmer op til en aften med slaw. Det
var her, hvor du kunne selge eller ksbe forskellige maritime ting til biden.
Det blev godt leddet af auktionarius Kurt Langager, godt hjulpet og fremvist af
Erik Jensen. Det var en aften, hvor mange ting skiftede ejer til smi penge'

Sidst pi aftenen var der ris og ros til beslrrelsen, det var nu ikke det store emne
som var fremme.
Inge Lise Jensen efterlyste, at nogen fra bestyrelsen burde deltage, ndr der var
juletre for bsrn. Palle mindede om, at det var vennerne igen i ir, som alrangerer
juletrre for bsrn!-Bestyrelsen 

vil selvfolgelig geme deltage i alt, men har miske andet denne dag.
Det ir frivilligt arbejde, besty'relsen pitager sig, men tiden kan ikke altid sla til!

Der var ire"n @ fil bestyrelsen.
4l*/

t-e

Preben Flenriksen
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Oplysning
Nir I msder en bid med en gul
stander med skrift i midten SSB,
som betyder Silkeborg Ssernes
Brosamarbejde, er det en
gastesejler, som har ksbt en
grstepakke og har ret fil at bruge
alle vore faciliteter.
Tag godt imod!

M.v.h. Preben Henriksen

Hieilebroen ved Indelukket:

Vi hff feet dlladelse af
Hjejleselskabet til at liegstfi pe

begge sider afbroen
for enevernatni4g.
Uden at betale gasteleje.
Huslq il&e som&g[iggg&

Vi skat tigge salangt iade, at vi
ikke kan genere lljejleb6dene, nir
de skal ligge tilbroen,eller sejler
fra broen igen.
Det er betingelsen for at ligge ind
tilbrsen
Det skal overhofdes!

Venligst Silkebcrrg
Motorbaadklub.
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SMK siger en stor tak til sponsorerne
ved pigefesten den 3l marts 20AL

Adonis blomster. Vestergade 155, 8600 Silkeborg
ALBANI depot Silkeborg. Jembanevej 64,8600 Silkeborg
Anja's blomster. Sondergade 36, 8600 Silkeborg
AOF. Ornssvej 5-7,8600 Silkeborg
Arbejdernes Landsbank. Tvrrgade 7, 8600 Silkeborg
El G6rden. Nsrre Bakke 28, 8600 Silkeborg
Erhardt Ssrensen Boghandel. Sondergade 8, 8600 Silkeborg
FOTEX. Torvet, 8600 Silkeborg
Guldbageren, Brsdvrrkstedet. Borge rgade 7 5, 8600 Silkeborg
Jydsk Sengetojslager. Borgergade 57, 8600 Silkeborg
Kongshedens WS. Kongshedevej 2, 8600 Silkeborg
Salon Caneby. Tvergade 10, 8600 Silkeborg
Siim b&d og motor. Navervej 2, 8600 Silkeborg
Silkeborg farve og lak. Nsrrevenget 34, 8600 Silkeborg
SKALA Farve og Miljo. Drevsensvej 58, 8600 Silkeborg
Skovgird Kod. Horsbjergvej 1, 8653 Them
SMK'sVennerne.
Spisestedet SMK. Ahavealle 9 c, 8600 Silkeborg
Svend Poulsen, Sejs Marinecenter. Julsovej 33, 8600 Silkeborg
Svostrup Kro. Svostrupvej 58, 8883 Gjern
Ssndertorvets Frissrsalon. Sondergade 19, 8600 Silkeborg
Tappeland. Bredhojvej 34, 8600 Silkeborg
@msa Dognbutik. Gjessovej 1, 8600 Silkeborg

Med venlig hilsen. Silkeborg Motorbaadklub
p H

l 0



Benzin og Diesel i Indelukket
Hvis dufir problemer ang. Benzin eller Diesel vedtankene-ihdelutiftet
Kontakt venligst Kristian Jemer pkTIf. 2Zl2: 2963. l?riva| 86&t024t

OBS!
Til alle SMK's medlemmer!
Pi genera.lforsamlingen den 2. marts
blev bestyrelsen opfordret til afrninde
om, at vandpladsen pi Sejsgrunden
altid skal v&re fri, sadan at de, somet
lidt d6rligere giende, ogsi har ett
chance for at komme Pi toilettet og
eventuelt m ffldt vand Pi baden
Husk! Det er ikke en fastliggerptads.
Man md gerne overnatte, men ikke
parkere biden for at tage hiem!

Mvh. SMK.

Srelges:

Ophalervogn til,lg -22 fods motorbid
Priside: kr. 400.- Tlf. 868O0255

SRe - VIIF Radiokursus
2001!

Er du interesseret i at deltagei et
SRC - WIF radiokmsus?
Undervisningen starter den 21. mai,
og slutter med eksamen i Arhus den
14. juni.

Hsnvsndelse tit Andsrs Nielsen
pA tlf. 8685 4057.
Bedst efter kl. 18.00

trtub og Salp:

Walkie- Talkie / V.H.F.

Manglet du hjrelp til ovenstSende. ved
koblsalg, montering, udmSlingrr. nt' - si
kontakt mig. Der er altid mange bru$e ting
p& lager til billige priser,- Nyt ka& skeffes
naesten fra dag til dag.

Sejs Wakie-Talkie v/Leif Birek (SMK oa)

Flar,rnosevej 19, Sejs, 8600 Silkeborg'
Ttf. 86M 6162130866662

SondruP Murine Motor
Hovedgaden 12, GYlling 8300 Odder

Tlf. 86551 157. Mobtr Z09Tl 1 59

E-mail: sondrud@sq:druPik
www.vamar-marirc.dk

Klubaften den 17 marts 2001.

En aften hvor Sejs Marinecenter med hjalp fra eksperter fremviste automatisk
brandslukningsudstyr til bAde og biler.
Fsrst en snak om systemet og det virkemide. Der findes 2 forskellige typer.
Den ene er en si,kaldt kvalstofslukker (CO2).
Den anden er en pulverslukker.
Systemet ger i al sin enkelthed ud pA en ganske tynd slange, som fsres rundt i
motomrmmet eller for den sags skyld rundt i hele b6den. ved en evt. brand vil
denne slange briste p.g.a. varmen, og derved udlsse slukkeren'
Efter en demonstration af begge typer, var der tid til sporgsmil og en kop kaffe.
Efter kaffen var der en fin demonstration af Garmin produkter, specielt med sattelit
navigator og ekkolod, som gav anledning til en del sporgsmAl, da mange af
medlemmerne har navigator om bord efterhanden.
En rigtig hyggelig aften som vi siger Sejs Marinecenter tak for.

Palle christianFen.

Kanseiladsstevne!

Silkeborg Sejlklub aflrolder som tidligere ar H-bidsstrvne i bededagene.

Sejladserne vil foregi pi udlagt bane i Julss i tidsrummet:

Lardag den 12. maj fra kl. 11.00 til ca. kl. 16.00
Sondag den 13. maj fra kl. 10.00 tilca. kl. 15'00

Fsr og efter sejladseme kan der forekomme bugsering af bide til og fra sejladserne
lordag morgen og sondag sidst pi eftermiddagen.

SMK. vil opfordre alle vore medlemmer, at vise henslm til vor sejler kolleger, takl

Pi SMK's vepe Preben Henriksen.

Silkeborg Motorbfl dklub byder velkomrnen til nye medtemmer:
christian Iversen, Kastanievej I I, salten. Kurt Dam, Brogesvej 18" Silkeborg,
Leif Amklit Pedersen, Solbakkevei 7, Silkeborg. BoKofued, Torne€ %
Silkeborg
Poul Erik Jensen, Himmelbjergvej 37, Silkeborg. KarstenAbilstrup l,aruitseq
Sortbervej 11, Silkeborg. ClausJohanneseu, Blornsfsrvlemget}} {iallerup'
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SPECIALTRANISPORT

- ossa nfu biden skal sikkert Pfl land
- for vinteren

Professionel leverand sr af
trre + byg

KAJGEERT HT Defta

Kastaniebojvei 37 ,
8600 Silkeborg.

Tlf. 87 22 66 88, Fax 87 22 66 66

Stor markedsdag i Indelukket
Lardagden 19. maj

Fra kl. 10.00

Lardagden 19. maj holder SMK. igen markedsdag i Indelukket.
Vi har vreret heldige med at fi mange gode udstillere, samt boder af nasten enhver
art, si kom og ffi en god dag od gor 6rets handel.
Du kan opleve og se n&sten alt pi pladsen. Der er joller og motorbide, motorer
samt udstyr til din bid.
Der vil vrere alt i VVS udstyr til b6de kskken og bad, tagrender og alt i blikken -

slagerarbejde.
Der er fsdevarer til priser fra dengang far vm ung!
Havemobler i nahrrtrp m.m.
Der er naturligvis muligheder for, at sidde og nyde en polse og lidt veske til ganen
Falck vil komme igen i ir, hvor vi kan fi vores ildslukkere konfolleret, det er en
stor sikkerhed for os alle, husk det er gratis for alle SMK's. medlemmer. Falck vil
ved samme lejlighed demonstrere automatisk ildskluknings udstyr til biden.

M.v.h. Palle Christiansen.

Sskort lamineret 2 stk.
Klubstander trykt
Lamineret sskort 2 stk. Med bronumre og facilitetsoversigt

Til dig!
Medlemsemblem til knaphullet
Nogle til klubhuset og grundene
Klubmarke (klrebe)

Thorsotoften 6 - Tlf. 86836733
HT Deftatrr, + byg,

200,00 kr.
50,00 kr.
35,00 kr.

25,001<r.
25,00 kr.
10,00I<r.

sii
Stort udvalg af nye og bmgte 

--qstli Af

Ffth""F..T:torer 
1 man se 

fu
Vi har altid et godt tilbud
n6rr det drejer sig om nYe Ylt[[Hn

--eller brugte bAde og motorer'

Ovenstiende kan du kobe pi Marinekontoret. Aben hver tirsdag 18.30 til 19.30 l 5



Oprydningsdas:

Ladagden 7. april var vi samlet nogle ffi

medlemmer til oprydning i Indelukket Det

skulle vare pent til standerhejsning dagen
efter, om sondagen.
Vi startede kl. 9.00 med kaffe,
rundstykker, og en lille en til halsen,
herefter glk vi i gang med oprydningen
omkring klubhuset.
Taget blev fejet, renset for blade og grcne,

toilet-baderummet og kontoret blev
rengjort, gardsplads og fliserblev fejet
rene for blade og grene, de sidste
vinduesskodder blev monteret.
Begge flagstrenger blev taget ned, for at vi
kunne vaske dem rene.
Vi fik ryddet op i vrerkstedet, her har
medlemmerne selvfolgeligt ogsi en stor
interesse i at holde det pant, og rydde op

efter sig!
Vore borde og banke, som normalt st6r i

solgirden om sorlmeren, har stiet til tsrre

i en lade i Sinding.
Et hold ksrte derud for at slibe og male
borde og baenke.
PH

Vores dejlige piger!

Kvinder vil have mand, karriere, born,

venner, luksus, bekvemmelighed,
uaflrengighed, frihed, anseelse, kerlighed
og billige shompebukser hvor maskerne
ikke lsber

Phyllis Diller.
l 6

Standerheisnins:
Den 8. april kl. 10.00 var der msdt ca. 90
medlemmer op til standerhejsning i
Indelukket.
Vores nye formand, Benno Bechmann bsd

velkommen. Han fortalte lidt om
sommerens arrangementer, bl. a. om den
nye tilbygning pi Sejsgrunden, som er

budgetteret til 300.000 kr. ved frivillig
trjalp.
Her bad formanden de medlemmer som
havde tid, lyst og lejliehed om at hjelpe,

ved at kontakte Lars Elmer, p6 Tlf. 8682

3371, si vil han tilrettelaegge arbejdet.
SMK har brug for din hjalp pi hverdage og

nogle lordage.
"Man kan ogsi hygge sig sammen, nir man

deles om arbejdet".:
Om lordagen efter arbejdstid vil Knud
Jensen sti klar med griltnad, til det
arbejdende folk!
Si hvis du alligevel skal ud at sejle, si lag

ind ved Sejsgrunden, og tilbYd en
hjelpende hand et Par timer.

Formanden Benno Bechmann, bad den nu

afgiende f,ormand Knud Jensen om at hejse

standeren.
SMK lenge leve'- -

Vi sang nu den omdelte forarssqng'
I{erefter var SMK vart ved enal I vaqdi

klubhuset.
Silkeborg Harmonika KIub underholdt med

dejlig kvik musik 1 Y, tlmes tid- Tak for
det! 

Preben Henriksen
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Fastelavnsfest den 4. marts

Fastelavnsfest for bom blev i 6r rndret fra den 25. februar, da der nasten ingen
tihnelding vm til festen. Der var andre arrangementer rundt om i byen.
Fastelavnsfesten blev udsat til den 4. marts. Her msdte der ca. 23 forskellige og
flotte udkledte born op, med stor energi, klar til at sl6 katten af den genstridige

tsnde, men ned mitte den!
Der blev 2 Kattekonger og 2 Kattedronninger i 6r, en dreng og en pige fra lille
hold, og en dreng og en pige fra det store hold. Der var prremier til de 2 bedst
udkledte born. Her var det meget vanskelig at bedomme hvem der var floftes?
Alle born burde have haft en prremie, de var simpelthen alle si flotte.
Til alle bsrn, som var msdt, var der sodavand, kager og slik. En rigtig god dag!
Festen blev arrangeret og styret med sikkert hand af Jens Wmzt og Co!

mvh. SMK

Lidt om kommende aktiviteter!
Lordag den 26. maj kl. 10.00. I-ffiardc, motors{ler-kapsejlads.
Start, Akrogen i Svejbeksnrwingen.
Det er en sejlads hvor alle motorsejler kan rnsde op til start, rned besctning.
Der bliver udlagt en bane i Jufso, som sA skal rundes en til ffere gange.

Lordag den 2. juni H. f3.00- Pinsetref, i ar arrangerelaf Ry Bidlaug;
Her msder man sejler fra andre klubberog hyggor sigsanrnen. Om aftener bliverder

tendt op i grillen og man ftnq gnlle ogfa lidt til halsen. Det kan godt gi hen ogblive
lidt sent!
Lordag den 9. juni kl. 10.00. GPS - navigationssejlads. vi starter fta_Himmelbjerg -

grunden. Det er en sjov og hyggelig qqilads rundli soeure-med punlter for GPS'ren

Fredag den 15. juni kl. 18.0O. Valdernarsdag (F@ag)
Vi msder op og folger vor fane sammen med de andre faner igennem byen'

Vi slutter af i kfuken. Vi ved ikke hvaC fsr en kirke. F{ersm s€nere.
Lordag den 23. juni kl. 19.00. sct. Ifans fest p5 sejsgrunden medbfrlog hekse. tfer

vil der vpre noget for b6de ham- og.voksne.
Lardagden 11. august kl. 11.0G Pensionist sejHq med stmt i InHukket

Her er der brug for nogle bide, som kan sejle en tur medpensionister. Det pleier at

vrcre en rigtig god dag for alle parhere, og rnedlidt tilrnund og hals

Lordag den 18. august kl. fZ0$. Far's Frikadeltekonktoance Himmetbjerggrunden.

Pigerne lbrladcr bidene og Far starter opkl. L7-O0 medatrare fatsen sammen ttlnogel

somskulloblivetil frikadeller?[bidenearbeidesderih,ardigtmedfadgpadcotog
hvad der sig tillroror til. Kl. 18.00 er nogle afpigerne bliver udtaget som dommer og

smager pA et par dellcr I'ra hver deltager, det kanvere h6rdt, trenk p&hvad der ka+

vere i delleme. Derellor spisor vi alle sammen, og nogen bytter indad deller?

Resten af aftenen (nattcn) cr dcr r$lrygge, der er gerne nogle som spiller.nogenhliver
pluslie ssvnig og andrc vdgncr f'orst ofr nu. [)et er for alle-SMK's medhrlnsf. PH.
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Ttf.8685 1215
Bit-tlf. 40731215

INDUSTRIVEJ 14 .8680 RY

TELEFON 86 89 26 4

Adgangskontrol
TV-overvAgning
lndustri-installationer
Automatiske
Brandalarmeringsanlag
Patientkaldeanlag

LI
l t

AutoriseBt El-installator

Randersvej 6
Tef.: +45 87204840

@[t#n$9EIIss@
Norreskov Bakke 28 - 8600 Silkeborg

Alt i El-instalationlr, tlviddarcr, Antcnnc, Tclc, Data, Aamcr'

IndGktima (Ganvrx og CE rtrat stwsugrr), stfit Liff udlcining'

m*.;ffi-#

I-AT{DBBUG . INDUSTRI

v/ lalJotrrnun ' tohrwei{ ' t600 Silltobotg

8ALG. SERVICE' i/IONTAGE
TLF.86 80 13 22
8lftfifon f0 51 13 f2

I
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Med din lystbadsforsikring
hos Provinzial Danmark
kan du tage lidt lettere
pa hverdagen...

PR@\#[[HAL

Alt andet
er vand
ved siden
af

. lntelligente
Bygningsinstallationer

. Lys- og kraftinstallationer

. Tele- og datainstallationer

. Forsikringsgodkendte
Tyverialarmer

Undberg Installation als $

MYstisk bolvrerk.

p6 Malmkjrrsvig i Sejssnrewingen havde vi for mange 6r siden problemer med

nogle forhindringer pA sobunden. Da vi lavede pladseme ud mod 6en, var der

udenfor palene ikke alle steder dybt nok til, at vi kunne fA bidene ind.

En fromand konstaterede for os, at der var nogle palestumper, der ragede ovenfor

bunden. Vi fik rykket si mange stunper op, at vi kunne fi bfidene pi plads.

Da det nu ikke generede os mere, har vi spekuleret pi det i mange d'r, men i

efteriret sidste Ar var vandet klart i nogle dage, og vi kunne nu se noget en meter

udenfor det bolvark, vi har lavet ud mod dLen.
Vi kohtaktede Silkeborg museum, og spurte om det vaf noget, der interesserede

dem. Der stillede si en mand fra museet, for at se hvad det var. Med et par vaders

pi kunne vi gi ud og rykke nogle planker op, som han kunne fA med hjem, til

n&nnere undersogelse.
Nogen tid senere stillede der sA nogle representanter fra Nationalmuseet, det var

interessant for dem, da de havde foretaget en kulstof 14 prove pi det trre, de havde

fiet tilsendt fra museet her og havde konstateret, attrael stammede fua fu 1144.

De havde selv vreret skeptiske om trret alder og havde foretaget proven tre gange,

men hver gang med sailrme resultat.
Det var pf, den tid, hvor Svend, Knud og Valdemar stredes om kongedommet, det

endte med slaget pi Grate hede.
Det viser sig, at det er et gammelt bolverk bestiende af to rekker lodrette prle

med vandretliggende egeplanker imellem, nogle af plankerne var forarbejdet med

taphuller og ligrrende. Bolvprket strrkker sig hele vejen udenfor fortojnings -

prclcne, forbihalvoen og ud midt i indsejlingen til Maknkjrersvig.
ber var io en anden vandstand i 6en, da bolvrerket sikkert er fuafst opstemningen

vcd papirlabrikken blev lavet.
Vi lrar l<lvct Nationalmuseet at meddele dem, nir vandet neste gang igen er klart,

sA vil dc kornrnc rnod dykkerc og undersoge stedet, og ikke mindst hvad der er pi

den atclen sidc al'Acn, da man har lbrmodning, om at der har veret en bro eller et

vadested pii stodct 
Borse Madsen.
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