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Lgrdag den 11. maj kI.09.00
Falck / markedsdag i Indelukket med bl.a. salg af bidudstyr
Lrudagden 18. maj k|.13.00
Pinsetrref, afholdes i Sejlklubben med grill fest og musik

Lardag den 25. maj kl. 10.00
Unibank, motorsejler kapsejlads, Akrogen ved skyttehus
Lardag den 8. juni kt. 14.00
Indvielse afhuset pi Se.isgrunden
Lordag den 8. juni kl. 14.00
Fest pi Sejsgrunden
Lsrdag den 15. juni kl. 11.00
Pensionist sejlads, evt. hje lpebide, ring: 86 84 14 84
Lgrdag den 15. juni kl. 18.00
Valdemarsdag, Mariehll.i kirke
Sondag den 23. juni kl. 19.00
Sankt Hans fest, Sejsglunden
Lgrdag den 17. august kl. 17.00
Frikadellekonkurrence, Himmelbjerggrunden

SMK - rtyt, udkonuner.fire gange om ftret og bliver scrtdl utl til alla
SMK's nrcdlemnw. Alle nrcdlentnter kan.fd indkcg nrccl i blatlal. I)at

kanvrcre ris ellerros, der er ntdske noget dtt gente vil kr,tbe allcr xtlga'

du har en god id6, det kan vecre en oplevelie pd sQen, tllcr ct allar
ondet du vil indvie os andre i. Kontakt mig pd bladct, 'sii vi kutr .fti trt'tttp

dit indlcg nrcd.

Redaktor: Kire Hiigberg tlf. 86 80 08 58 - 21 68 tl{l
Hberg@mobilixnet.dk

Ny bro i paradiset

0 Bid.e for folket og for bidfolket 0



Silkeborg MotorbAdklu b
Ahave Alle 9 c, 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 39 76
Kontortid hver tirsdag
18.30 ti l  1 9.30
(Juli. dec. jan. er kontoret lukket)
www.s-m-k.dk

Besivrelsen
Formand
Benno Bechmann
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Kasserer
Arne Sommer
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Sekreter
Jette Thorson
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Redaktsr
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Sejsgrunden
Erik Toft Nielsen
Niels Just
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Viqtige telefon numre

Alarmcentralen

Falck

Silkeborg Politi

Skanderborg Politi

Vandforurening
Kontakt Beredskabsstationen
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Amtsregistrering af bAde
Husk, afmelding/andring
Ring ti l  Bidhe SandgArd
Arhus Amt

Gasteregistrering af bAde
SMK's kantine
v/ Peter Thormann

SMK's Kantine

Opsyn Indelukket

kristian.jensen @'t 23.mail.dk
Erik Toft Nielsen
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Bygge og renovering
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Formanden har ordet

Vi er nu kommet frem til det tidspunkt pi iret, som alle bidejere
hvert ir ser frem til, biden er efter vinteropholdet pi land tilbage i

sit rette element, med vand under k6len. Standeren er sat og vi ser
frem til en forhibentlig god srson.

Der er som det fremgir af det udsendte Arsprogram mange
aktiviteter. I dette nummer af SMK nyt er der ogsi en invitation til

indvielse af de nye lokaliteter pi Sejsgrunden. Vi hiber pi mange tilmeldinger og et

godt arrangement.

Byggeriet pi Sejsgrunden er frerdigt og "Sejshuset" stir klar til brug, lasecylindrene

cl uclskiftet og klubnpglerne kan bruges igen. Det er en flot modefne bygning der nu

stiil pi Sejsgrunden. For at alle kan fi glede af de nye faciliteter opfordrer jeg

Ircrrncrl alle der bruger huset til at overholde de greldende ordensregler for brug af
I rusct .

Vintclctr ltar vrcret hird ved "Himmelbjerggrunden" broerne renoveres, bolvrerk

lirrnycs og clcr kommer nye horde og benke. Tak til de medlemmer der stiller frivillig

lrbcitlskrirl i  t i l  r i icl ighed.

llnrsutrtiu{rc.irlct hal i dct liclligc lblir fiet bygget en ny bro nr. 23 i Paradiset, en ny

irrrll,,tbshnr rrr'. 33 i Ciiscklogcn og cn ny anlgbsbro nr. 5 ved Myrhus, derudover er

dcll 'ktc lrnrcr re gritt 'ct 'ct.

(iotl sorrrntct', - tttcrl t ' fttsl icl ottt crl god sejler sreson.

Mc:tl vr:rrl ip, hi lscrr

l lcnno IJcclttt l tntr

F riv illigt arb ej dsho ld p d
"Bjerget"

I bededagsferien var der travlhed pi
Himmelbjerggrunden. Omkring 20 bidc
med mandskab var m6dt op for at give en hjtlpende hend til bl.

a. atfil sat nyt hegn op omkring bilpladsen og fi lagt bojer ud
til agterfortljning m.m. Dette er et bevis pi at nir man er en
samlet flok, gir tingenc som en lcg.

En stor tak til de frentntocllc.



Be styrels ens Arsberetning 200 I

Jeg vil gerne pi bestyrelsens vegne byde velkommen til alle der er m@dt <ry hcl i lllt'rt, ltvor den
irlige generalforsamling aflroldes. En serlig velkomst til vore gester fra Ry Biicllatrg og

Silkeborg Sejlklub. Et ir er giet og vi har desvrerre mistet medlemmer, jeg vil bcdc allc rcisc
sig og mindes afdgde SMK medlemmer. I henhold til dagsordenen er det fprste punkt vllg al'
dirigent. Fra bestyrelsens side vil vi foresli Svend Age Enevoldsen er der andre forslag'l

Formandsberetning:
Klubhuset er, som de fleste har bemerket, igen synligt i Indelukket. Standeren og SMK i hvide
bogstaver pryder gavlen og pene skilte for Indelukkets spisested er efter aftale med Peter
placeret, hvor de kan ses afgrester til restauranten.

Fra forsikringsselskabet Provinsforsikring har vi fiet udbetalt en bonus pi kr. 13.860,00. Nir

dette bel6b er udbetalt skyldes det, at der ingen skader har veret, en udvikling der gerne mi

fortsrette, siL den nye sreson ogsi bliver skadefri.

Vi var inviteret til at deltage i Silkeborg Sejlklubs indvielse af den nye tilbygning den 28. april.
Fra SMK var for:retningsudvalget modt op og gratulerede pi klubbens vegne.

Den 7. april var der oprydningsdag i klubhuset. Der var kun mOdt ffl medlemmer, hvilket ogsi

var tilfreldet til oprydningsdagen i oktober. Med si lidt opbakning til arrangementet har
bestyrelsen valgt at stoppe denne aktivitet. Det samme er ogsi tilfeldet med informationsm6de
for nye medlemmer, der afholdes fBrst i maj, nesten ingen m/der op. Vi stopper dedor denne
aktivitet og bruger i stedet den information vi har pi skrift.

Den 14. maj var der den irlige markedsdag i Indelukket. Der var ca. 20 udstillere og pladsen var

dagen igennem velbes/gt. Et godt araangement som gentages igen i ir.

Silkeborg kommunes Fritids og Kulturudvalg inviterede til indvielse af den nye plads i
Indelukket, et af SMK's bestyrelsesmedlemmer m/dte op som representant for klubben.

Det irlige Pinsetraf blev denne gang arrangeret af Ry Bidlaug rnecl nr@dested pi

Himmelbjerggrunden, hvorfra turen gik til Himmelbjerget i megct rcgrr. Efterfplgende vat der
mgdested i Ry Marine, hvor Niels Hovgaard fortalte om Himmelb.icrgct, orrrcgnetr og sfrerne.
Om aftenen blev der grillet, fortalt historier og danset til harm<lniltilcll, ct1 gocl clirg lirl clc 40--50

som var modt frem.

Silkeborg Kommune meddelte i forflret, at vi ikke kunne foltsicttc rnctl dcn giclclcnde

renovationsordning. Vi skulle selv anskaffe en container til dct al'lirlcl sortt hctttes ved de broer,

der h6rer under vorl omride. Vi fik lavet en aftale om, at vi kunner loltsitttc den gamle

renovationsordning mod at vi pr. 1.7 betalte k. 5000 flrligt. " '

Tidligt pi sresonen kunne det konstateres, at bro nr. l1 var faldet sammen pi midten og bro nr.

8 og 9 ogsi var i en dirlig forfatning. Brosamarbejdet, som er ansvarlig for broernes tilstand, fik

sent at vide, at brobyggeren var holdt med broreparation pi grund af alder.
2 af vore medlemmer reparerede broerne i resten af sresonen. Bestyrelsen kunne ikke acceptere
at Brosamarbejdet ikke fungerede, og pi vor foranledning blev der i september indkaldt til et

ekstraordinrert mgde, hvor vi forlangte at broerne skulle vrere reparerede og i orden til

scsonstart og det blev vedtaget.

Pensionistsejladsen blev ikke til noget pi grund af mangel pi bide. Arrangementet er pi

programmet igen og vi hiber pi st/rre tilslutning denne gang.

Afriggerfest blev holdt den 5. oktober, hvor ca. 50 personer var samlet i klubhuset. Peter

restauratpr havde lavet en fin anretning. En god aften med fin musik leveret afJ0rgen S0lvsten

der senere forstod at fi folk pi dansegulvet.

Den 25. oktober havde Hjejleselskabet inviteret til frellesmgde pi "Migen", med de klubber der

bruger sgerne. Hjejleselskabet meddelte, at de ikke har haft problemer i sesonen, og at

selskabet g4r megetfor, at nye medarbejdere skal tage hensyn til den blandede trafik, der er pfl

s6erne. Ingen af klubberne havde haft problemer, alle var godt tilfredse med samarbejdet.

Migen sejlede til bro nr. 23 i Paradiset, hvor brosamarbejdet har besluttet at bygge en ny bro.

Hjejleselskabet benytter broen fi gange om 6ret og der blev forespurgt, om de ville deltage i

brobyggeriet med 6 kraftige stolper for enden afde 3 broer til en pris afkr. 9.000, dette
godkendte Hjejleselskabet.

Broen ved tankanlregget er pi Tages initiativ blevet stOrre. Nu er der plads til at tanke. - ogsA

for de store bide.

Bidforsikring, der har v&ret en del spprgsmil om selvrisiko og forlpjning. Vi har bedt

forsikringsselskabet om at hjrelpe til med at lave en forstielig information om geldende regler.

Nir vi har denne tekst kommer den i SMK-nyt og pe Internet hjemmesiden.

Samarbejdet med klubben SMK's venner fungerer ikke. Der skal iflg. "Love for SMK's
venner" aflioldes et besluttende m@de senest 2 | dage fgr SMK's generalforsamling. Dette mpde

er ikke afholdt sidste ir og ikke i ir. Palle, der er bestyrelsens representant, har rykket mange
gange uden resultat. Den 20. februar var der aftalt et m@de og Palle var tilstede sammen med et

par andre, men formanden kom ikfte pi grund af sne. Vi har modtaget et brev der lyder siledes:

Iflg. lovene for SMK's venner kan foreningen oploses, nir dette vedtages pi et besluttende

mgde, og nir 3/+ af de fremmgdte stemmer herfor. NAr ingen m0der afholcles betragter vi brevet

som afslutning pA SMK's venner og oplgser foreningen.

Beretninger fra de forskellige udvalg:

l. Bladudvalget
SMK- nyt blev endret og der kom en ny forside, r'cdnkt0lcn tal<kcr Viggo Bpgedal og Bent

Lichscheidt for hjrelp med fotos. Preben Henrikson takkol lor clcn tid, han har vreret redaktOr for

bladet og henstiller til medlenrmerne, at der konrnrcr nrclc "stof' til den nye redakt@r. Alle kan

fi noget i bladet, ris eller ros, k6b eller salg, ellcr tlcr kan startes en debat i bladet. -



SMK-nyt udkommer fire gange om flret, og som noget nyt giil tle t rttr rlili'l'lc li ir tlykkeriet via
postvesenet til alle medlemmer.

2. Brosamarbejdet
Som tidligere meddelt var der problemer som blev afklaret. Der har vil:t'cl brrrsytt og arbejdet er
sat i gang. Der er nu bygget en ny bro ru.23 i Paradiset, det er en 43 n.retcl itttll,|bshxr i E-form. I

Gisekrogen er det yderste fag en ny anlgbsbro nr. 33, der er bygget i vinkel og er I 5 rrtcter. Bro

nr. 5 ved Myrhus er en ny l0 meter anlgbsbro med brugervenligt trin. Ansliet plis ca. kr.
90.000. De /vrige defekte broer repareres og er frerdige til Standerhejsning.

3. Bygge og renovering
Formand Lars Elmer har fg,lgende beretning:
Det sidste flrs aktiviteter har vreret preget afbyggeriet pi Sejsgrunden. Efter godkendelse af
byggeriet pfl sidste 6rs generalforsamling sggte og fik vi de sidste tilladelser fra myndighederne.
Vi havde forventet, at vi i lgbet af sommeren kunne have pibegyndt udgravning og stgbning af
sokkel, men som det nok er de fleste bekendt, l6b vi ind i funderingsproblemer og mfi'tte have
professionel hjrelp til ekstrafundering samt stBbning af sokkel og selvbrerende gulv. Alt dette
var overstiet midt i september og "SMK-Byg" gik i gang med tildannelse af t9mmer og rejsning
afhus. Huset var rejst den 28. september og midt i november var huset lukket og indvendige
arbejder blev pibegyndt. Primojanuar gores status med bygge og forretningsudvalget, hvor det
besluttes at fors@ge alt arbejde, inkl. renovering af baderum, giorl ferdig til foriret. Dette bliver
sat i gang sidste halvdel afjanuar sidelobende med videref0relse af pvrige indvendige arbejder.
Her og nu er status at der mangler indvendige arbejder som montering af dgre, gerekter, lister,
fugearbejder, montering af rest sanitet samt maling, oprydning og reng@ring. Huset vil sti
frerdigt og vere m@bleret til standerhejsning. Her til forflret vil der restere nogle udvendige
arbejder si som planering, gressining, rendring af hegn mod vej samt reetablering af borde og
banke. Vi forventer, at vi senere fflr skuret renoveret, si' som tag, facader og maling indvendig,
si alt fremtrader som en helhed. At vi pi nuvrerende tidspunkt er nflet si langt som vi er, kan vi
takke en flok medlemmer, fortrinsvis pensionister og efterlgnsmodtagere for. De har heltids og
pi skift mgdt op si at sige hver mandag og tilsdag. Der er virkelig blevet giet til den, spOg og
skremt samt pauser til trods, si kedeligt har de( heller ikke vreret.
Tak til hele holdet for miden I har taklet det pi. Ogsi en tak til medlemmer og firmaer der har
bidraget med leverancer og ydelser pi forskellig vis. Omkring gkonomien forventer vi, at den
samlede udgift til byggeriet vil udggre ca. kr. 305-310.000. Dette er baseret pi overslag for det

resterende arbejdes vedkommende. Heri er indregnet merudgifter pi ca. kr. 50.000 for ekstra
fundering. Alt i alt en overskridelse pi ca. kr. 5-10.000 i forhold til de bevilgede kr. 300.000

1 ved sidste i'rs generalforsamling. Af andre aktiviteter mi det primrert v&re at vi til sommer fflr

I vores klubhus her i Indelukket malet frerdigt. Tak for i ir. Bygge og t'enoveringsudvalget.
Lars Elmer.

i
| 4. EDB udvalget

I' Formand Ole Seeberg meddeler, at SMK's hjemmeside er viclereuclviklet siledes, at man selv
kan indtaste annoncer ombide-udstyr-kgb-salg-efterlysning. Dcr er ogsi kornmet en debatside,

hvor alt vedrprende klubben kan dr6ftes. Bestyrelsen kigger trred over "sidelinien", uden
n6dvendigvis at blande sig i debatten. Pi forsiden er der smi koltc nyheder, og bestyrelsen vil
fremover informere om aktuel nyt fra bestyrelsesm@der. Besggsantal de tre st@rste mdr. juni

681-juli 323- august 221. -

5. Himmelbjerggrunden
Fornand Klistian Jensen meddeler, at der er lavet nye broer og en del afde gamle er repareret.
Endvidere er borde og benke repareret. Til foriret vil der blive sat nye bgjer op, og der bliver

sat et nyt hegn op omkring bilpladsen. Kan der skaffes frivillig arbejdskraft, er det planen at
bygge en shelter.

6. Sejsgrunden
Formand Kire Hcigberg meddeler, at nir Sejsgrunden er planeret, skal der laves nye stativer til
jollerne og dertil sgges frivillig arbejdskraft. Dejoller der ligger pi stativet skal have navneskilt
pfl. Ved brug af det nye "Sejshus" trrder f6lgende nye regulativ i kraft og opsettes i huset. Ved
genoptryk af vedtegterne medtages det nye regulativ.

7. Kirsebrergrunden
Formand Knud Jensen meddeler, at Kirsebrergrunden fungerer fint. Der er ikke andet at
bemrerke end, at miger og skarver holder til i stort tal og ikke benytter toilettet. De omvendte
koste der er sat op pi pelene har hjulpet lidt, men Knud horer gerne om andre har forslag til en
lgsning.

8. Kapsejladsudvalget
Formand Johnny Lauridsen meddeler, at der i 2001 er afviklet 2 pokalsejladser, Unibank cup
den26.maj, og Albani cup den l5.september, begge sejladser foregir pi en trekantbane pi

Julsg, med efterfglgende distance sejlads. En stor tak til Silkeborg Sejlklub for velvillig
assistance til dette. Derudover har der nesten hver onsdag veret afholdt trrenings sejladser fra

Sejsgrunden, hvis vejret var til det. Vi har ogsi fiet flere med til sejladserne

9. SMK's kantine
Formand Palle Clu'istiansen meddeler', at der har veret en del udgifter i kantinen, men ikke flere

end forventet. Af st6rre udgifter har der vrret: Udskiftning af varmtvandsbeholder - k6leskab -

mikroovn - ovn - k6lekompressor - ventilator til emhrette, samt diverse smf,reparationer.

Sponsoraftalen med Albani er pi plads og grelder for ir 2001-2002 og 2003, med et fast belOb
pi kr. 6000,00 pr. ir. Borde og brenke i girdhaven er istandsat med nye bradder. Der er afholdt

diverse anangementer. Palle takker alle hjrelpere og sender en srerlig tak til Jens og Grethe for

deres store arbejde med fastelavnsfest ogjuletresfest for b0rnene. Palle takker ogsi Tina og

Peter for at have drevet kantinen pi en fin og tilfredsstillende mide. Speedbf,dsk0rekolt har
Palle haft stor succes med. Han arrangerer kursus i SMK regi, og indtil nu er der 40 der har
vreret igennem teori og praktisk prgve, og 32 er pir venteliste. Der holdes ktrrsus i clet nye

Sejshus den 13. & 14. april og igen den27. & 28. april.

Aktiviteter og forventninger til det nye ir:
"Sejshuset" frrdigggres med indretning og inventar og evt. Olautornat. Udvendig fEerdig
planeres og tilsis med grres. Leskuret repareres og beklrecles og clcr kommer nyt tag. Der

opscttes lrehegn mellem hus og lreskur, og til Sc.isvcj ctahlcrcs parkeringsplads indhegnet med

en kede mod vejen. Det er planlagt at holde en roccption loldag den 8. juni med efterf6lgende
aftenfest for medlemmerne. Festen med middag og darrs holdes i et lejet telt med tregulv, lys og
varme. Invitation kommer i SMK- nyt og pi hjernntcsiden. -



Til slut rettes en tak til klubbens sponsorer, leverandgrer, restauraltrr og l.rclsonale, samt
gvrige samarbejdspartnere og der rettes en stor tak til Lars Elmer og lrlns sllb af frivillig
arbejdskraft der har gjort det muligt at fi "Sejshuset" etableret.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det 6r der er giet.

Benno Bechmann
Formand
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Referat fra ordiner generalforsamling i SMK, fredag den 8. marts 2002,
kl. 19.00, i klubhuset i Indelakket.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtagter:
l Valg af dirigent.
2. Formandens beretning vedr6rende SMK og de nedsatte udvalg.
2b. Nyt regulativ for grundene.
3. Kassereren aflagger regnskab, 2001.
4. Kassereren fremlegger neste 6rs budget,2OO2.
5. Indkomne forslag. (Forslag skal i skriftlig form vrere formanden i hrende senest

8 dage f6r generalforsamlingen.)

VaIg i henhold til lovene:
6. Valg af kasserer, pfl valg er:

Arne Sommer,

6b.Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer, pfl valg er:
Herluf Christensen,
Preben Heruiksen,

7. Yalg af 2 bestyrelsessuppleanter, pi valg er:
Gunnar Kristensen,
Allan Nygird,

8. Valg af2 revisorer, pi valg er:
Karl Bramsen,
Andy Gren,

9. Valg af2 revisorsuppleanter, p6, valg er:
Leif G. ThPgersen,
Jytte Nielsen,

lO.Valg af faneberer og suppleant, pi valg er:
Johnny Lauritsen,
Leif G. Th6gersen,

Valg af udvalgsformrend:
I l.Bygge og renoveringsudvalg, pi valg er:

Lars P. Elmer,
Kapsejladsudvalg, pi valg er:
Johnny Lauridsen,
EDB. Internet, pi valg er:
Ole Seeberg,

l2.Eventuelt. -

Ad. l. Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag var Svend Age Enevoldsen, som blev

valgt til dirigent.

Ad. 2.Formandens beretning. Beretningen blev aflagt af klubbens formand Benno

Bechmann.
Der var en del diskussion omkring "Vennerne". Da de nu er oplgst, var der

nogen cler synes de skulle overgi til passive medlemmer. Det kan i si fald ikke

lade sig g6re efter vores vedtregter, da man skal have ejet en motorbid. Der var

forslag om at lempe reglerne for vennerne, men vi har vores vedtegter og dem

er vi ligesom npdt til atf6lge. Veneme har heller ikke vist den store interesse

for at besti. Beretningen blev godkendt.

Ad. 2b. Det nye regulativ blev godkendt med en tilfgjelse af mere udforlige regler

omkring jollerne pfl Sejsgrunden.

Ad. 3.Kassereren, Arne Sommer, fremlagde og gennemgik regnskabet for 2001, som

viste et overskud ph 124.344,00 kr. Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Kassereren fremlagde n&ste firs budget. Budgettet blev godkendt.

Ad. 5. lndkomne forslag.
Ingen.

Ad.6. Valg af Kasserer. Arne Sommer blev genvalgt.

Ad. 6b, Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer. Nyvalgt blev Jette Thorson og Erik Toft

Nielsen.

Ad. 7. Valg af 2 besty'relsessuppleanter. Allan Nygird blev genvalgt' Nyvalgt blev

Jens Wiirtz.

Ad. 8.Valg af 2 revisorer. Karl Bramsen og Andy Gren blev genvalgt.

Ad. 9.Valg af 2 revisorsuppleanter. Leif G. Thggersen og Jytte Nielsen blev genvalgt.

Ad. 10. Valg af faneberer og suppleant. Johnny Lauridsen og Leif G. Th6gersen blev
genvalgt.

Ad.1l. Valg af Udvalgsformend.
Bygge og renoveringsudvalg. Lars P. Elmer blev genvalgt.

Kapsejladsudvalg. Johnny Lauridsen blev genvalgt.
EDB udvalg. Ole Seeberg blev genvalgt. -

genopstiller

genopstiller ikke
genopstiller ikke

genopstiller ikke
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller

genopstiller

genopstiller
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Ad.12. Eventuelt.
Ase og Bprge Madsen har stiet for frikadellekonkurrencen i25 tr, si BBrge ville lige
oplyse
At der nu mitte nye krrefter til, si de har overladt roret til Peter Johansen.

Preben Nielsen fra Sg,nderjylland havde en bpn til bestyrelsen, om man ikke i bladet
kunne skrive om st6rre arrangementer pi' pladsen i indelukket, da han var k6rt helt
her op for at sette sin bid i vandet, det kneb pga. festlighederne der var den dag, si
han ville have valgt en anden dag, hvis han var bekendt med arrangementet.

Knud Jensen (Pensionist sejlads) opfordre hjelpere til at skrive sig pi listen til
pensionist sejladsen.

Carsten Bjerregaard synes at bestyrelsen skal lave et regelset omkring jollerne pi
Sejsgrunden og forslir at man rendre broen, si der kan ligge flere bide nu hvor man
mi formode at Sejsgrunden vil blive mere bes@gt.

Peter Johansen hiber pi stOrre fremmpde ved frikadellekonkurrencen.

Leon mener ogsi at man skal udvide broen i sejs.

Herluf Christensen (Brosamarbejdet) ggr opmerksom pi at alle broer i slsystemet er
fotograferet fra luften og vi mi ikke udvide broer, med mindre at vi har tilladelse fra
amtet og den fir vi ikke, si vi skal passe pi hvad vi g@r med vores broer.

Palle Christiansen meddeler at han har rykket irs programmet, si det er opdateret
efter generalforsamlingen. Palle beklager samtidig den forkerte dato i bladet for
pigefesten og efterlyser i 4vrigt hjrelp til arangementet.

Lars Elmer takker for den opbakning han har fiet pi Sejsgrunden. En speciel tak til
"SMK-BYG" som har veret med hele vejen.

Formanden for Ry Bidlaug Leo Nielsen: jeg takker for at fi lov at deltage i SMK's
generalforsamling og oververe hvad der rgrer sig i klubben her. Vi harjo meget
samarbejde korende ftret igennem, Brosamarbejdet i srerdeleshed og ieg skal da
blankt indrgmme at vi nok i Ry har siddet og sovet lidt omkring hvad der rOrte sig i
Brosamarbejdet i en periode, sfl vi var meget glade for at SMK lige tog initiativ til at
fi lavet et ekstraordinrer m|de omkring Brosamarbejdet her i sensommeren, si det
blev sat pi skinner igen og nu tror vi absolut pi at det kprer. Vi glreder os meget fra
Ry til at m@de jer alle sammen ude ved broerne her for den kommende srson og vi
gnsker god vind fremover nir vi mgdes derude, tak fordi vi mitte vare med i aften.

Carsten informerer om at det er sejlklubben der i ir holder pinsetraf og hiber pfl stort
fremm6de. -

Jens Wiirtz opfordrer til at bestyrelsen lregger noget materiale og nyheder om
aktiviteter i klubben, da det ikke er alle der har Internet.

Der var flere der mente at vi skal krempe noget mere for Vennerne.

Palle Christiansen meddeler at Vennerne ikke har kunnet stille en bestyrelse, og hvis

der er nogen der har kempet for Vennerne, si er det ham, men han beklager dybt, at
der ikke er mere at g6re pi den front, men er da 6ben overfor forslag til at lgse
problemet.

Formanden takker pi SMK's vegne de afgiende bestyrelsesmedlemmer for et godt

samarbejde i Aret der er giet og ovenrekker en gave i form afet par flasker og et
emblem. Ogsl en tak til dirigenten for hans indsats og for god ro og orden.

Herluf takkede for de prene ord, og for et godt samarbejde. Han opfordre
medlemmerne til at st/tte og hjelpe bestyrelsen noget mere, si de ikke kOrer tret.

Kdre Hdgberg

)

T

Lilholt i Indelukket
(Af Steen Ancher')

Lars Lilholt med band plejer at fylde Indelukket til sidste
sliplads, nir de giver koncert pi friluftssc€nen.
Arets Lilholt koncefi rykker til Silkeborg
Efter at have veret pi toppen af Himmelbjerget sidste ir, vender
Lars Lilholt Band tilbage til Indelukket i Silkeborg, hvor bandet
giver koncert pfl fri luftsscenen lBrdag den 31. august.
Arrang4r er Laven Lini Idrretsforening, der tidligere ir har stiet
bag Lilholt anangen-Ienter i sivel Laven som sidste irs hpjde
punkt pi Lilholt-karavanens tur - nemlig Himmelbjerget.
Men i ir rykker Laven Lini folkene si ind i hjertet af Silkeborg,
hvor Lilholt tidligere har givet koncerl for 4000 begejstrede

midtjyder. Billetsalget er allerede startet pi Radio Silkeborg.

1
I

I
@ t, e mobler
Si kom der nye mpbler i Sejshuset og de er.io flotte
og det skulle de jo gerne blive ved med at viele, si vi
henstiller kraftigt til at man lader de nye mpblcr blive
i huset og ikke tager dern med udenfor.
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Reparation af borde og benke i gdrdhaven Indelukket

Lerdag den 23. mafis kl. 08.00 mgdes
Johnny, Steen, Heidi, Helle og Erik
Til morgenkaffe hos Peter i Kantinen.
Efter kaffen gik de i gang med at
skille borde og benke ad og fjerne de
gamle bredder. Hurtigt blev
arbejdsgangen lagt, men trods ihrerdig
hjelp fra Karl og Jens, blev de ikke
frerdig lgrdag og fortsatte derfor
s/ndag med. Det viste sig at der var
indkobt for fi bolte si Palle mitte
kpre det halve af Silkeborg tyndt efter
flere bolte (nemt pi en sPndag) si de
kunne ferdiggore arbejder. Mandag og tirsdag forsatte Johnny og Alfi'ed med at

oliebehandle borde og benke.

En stor tak.fra SMK til det frivillige arbeidshold.fttr at rigtig .flot indsats, ia selv

trtcet kom Erik med.

Pensionistsejlads

Vedr6rende Pensionistsejladsen
Rosengirds centeret den 15. juni
vil jeg oplordre de bidejere som

vil sejle den dag om si hurtig som muligt at skrive
sig pi listen som hanger i klubhuset Indelukket
fra f6rst i Maj mined, eller i kan ringe til mig, pi
telefon 86 8414 84.

Venlig hilsen, Ktud E Jensen

Kirsebergrunden

Vores udmrerkede grund i Juls6, godt nok ikke si nrcget
bespgt, trenger til at blive lyddet op i skovbundert, tlct
vere sig nedfaldne grene og blade og anclet

vildtgroende. De smi juletrreer er feldet, si der kun cl' cn rckkc langs hegnet tilbage'

Nu mangler rpdderne bare at blive gravet op. Har tlu lyst til at give dit bidrag med en

h.jrelpende hind for at g4re Kirsebaergrunclctr ntorc attlaktiv, kan du kontakte

turrcle rtegnede.

Kiirc Hiigberg tlf. 86 80 08 58

l 5
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Vedligeholdelse af
bddkaleche

Materiale
Kalechedugen
Kvalitetsdugen "Markilux" anvendes
som standard. Dugen er fremstillet af
100 7o gennemfarvet polyacryl. Pi
indvendig side belagt med polyurethan
og pi udvendig side imprregneret med
teflon (vand- og smudsafvisende).
Dugen er fra fabrikkens side
impragneret mod rid og svamp.

Lynlise
Krcver normalt ingen vedligeholdelse
udover almindelig vask. Undgi
smorremidler der fedter, da snavs
setter sig i fedtet. Gir lynlisen lidt
trrgt gnides evt. med stearin.

Vinduer
Aftorres med blOd klud evt. tilsat
opvaskemiddel. Kan blive uklare ved
lrengere tids iblodsetning, men klarer
op igen nir de t@rrer. Ved permanent
matte vinduer er overfladen nedbrudt af
sollyset. Matte vinduer kan som
nOdlosning aftorres med polervoks,
petroleum eller olie, men bor skiftes!

Tryklise
Krever normalt ingen vedligeholdelse,
anvendes olie skal man passe pi med
mengden, da olie / fedt nemt trekker
ud i dugen.

Trid
Kalecherne syes med en imprregneret
bomuldsomspundet polyestertrid "25",
for opnielse af maksimal tethed i
syninger.

Vask
Kaleche eller splayl"rood inkl. vinduer

tiler almindelig vask med
finvaskemidler ved 30C

Mi ikke kemisk renses eller
hojtryksspules.

Vask tilrides minimum en gang pr.
saeson, for at modvirke mug og
skimmelsvampe.
Vask kan foretages ved iblpdsatning i
finvaskemiddel ca. 6 timer, eftedulgt af
renggring med svamp eller bgrste.

Efter vask skylles kalechen grundigt i
rent vand evt. tilsat eddike eller andet
srebeneutraliserende middel. Det
anbefales at efterimprregnere efter vask
med sebe.

Et godt rid
Efter det fd'rste ir bdr en let tilsmudset
kaleche kun rengores med b@rste i rent
vand 30o C.
Efter andet ir tilsrettes evt. lidt
finvaskemiddel. Generelt gelder det
om at vaske si skinsomt som muligt.
Maskinvask (min. 30 kg's maskine) er
hirdt ved kalechen og anbefales kun
ved strerkt tilsmudsede kalecher (eller

af magelighed). Der garanteres ikke for
vinduer og trthed efter maskinvask.

Impragnering
(Normalt ikke ngdvendigt pi nye
kalecher.) Til udvendig impregnering
mod vandgennemtrrengning anvendes
silikoneimpraegneringsmiddel til
tekstiler. Impraegneringen foretages
bedst mens kaleche eller sprayhood
sidder pi biden. Matelialet, der skal
imprregneres, skal vere rent og absolut
t@r't inden behandlingen pibegyndes.
Imprregneli ngs rnicllet pifOres bedst
med en bl6cl flad pensel pi den
udvendige sidc. Efter behandlingen mi
kalechen ikke rulles sarnmen i vid -

l 6

tilstand. Impregneringen er fgrst
cl'f'ektiv nir materialet er helt toft
( lrrrdet l. Si likonei mprregneringen
cfterlader normalt ingen skjolder ved
konekt anvendelse. (Undgfl
imprregneringsmiddel pi vinduer.)
Bliver kalechen ikke tet efter
silikoneimpregnering, kan
"Accapella"
kalecherenoveringsmiddel anvendes.
Schultz Sadelmageri anbefaler kun
brug af ufarvet "Accapella"
kalecherenoveringsmiddel og kun pi'
ieldre kalecher.Yi gflr opmrerksom pi
at imprregneringen efterlader en fedtet
overflade. der kan samle smuds.

.Iordslag
( Angreb af sorlskimmelsvampen
Aspergillus). Til indvendig
lil'ebyggende behandling mod jordslag

anvendes et desinfektionsmiddel der
i ndclrolder benzalkoniumklorid. F.
cks. JSH 100, Rodalon Udencl@rs 9,5
%,. (Rcg. varemerker DK.) Pil'Or
opll,tsningen ufortyndet pir indvcndig
sitlc og lnd det t@rre inden
slrrrnrcnpakning. Dct ct' ttttdct'ot'cl ltot
()nl nlan bcnyttcl oplpsningctt pii cn
viid clk:r ' t91r'ovct' l ' l lulc. Sgllg l i t l  cn
glut t t l ig  get t t tc t t tv i r :d t t i r tg  l r l '  r r ratc l i t lc t .
Krr r r  l l t 'ny l l t 's  lp l  og c l ic l  i t t tp t l r :g t tc l i r tg
rrrctl si l ikottc. l ' i i l i l le s tttcd pcnscl.
svurrrl l  cl lcl bkrrrrstclsprgjte. Indcn
bclrarrdling skal tnatt s/rge for at
kalechen er skyllet grundigt med rcnt
vand, da benzalkoniumklorid ikke katt
fbrenes med sreberester. Schultz
Sadelmageri anbefaler behandling vccl
saesonstaft og ultimo august, nir
svampes&sonen sretter ind.

Jordslag fjernes
Er skaden sket, findes der midler til at
I'jerne jordslag med. Midlerne
indeholder staerke klorforbindelser,

hvorfor der skal udvises forsigtighed
under behandlingen. Test altid
virkningen af strerke rengoringsmidler
pi et ikke synligt sted, da nogle midler
kan efterlade skjolder eller
misfarvning. Vask det behandlede
materi ale grundigt efter behandling.
(Professionel hj aelp kan anbefales ! )

Reparationer
Efter sresonen bOr kalechen efterses.
Schultz Sadelmageri foretager gerne
vask

Vinteropbevaring
Den rengiorte kaleche opbevares bedst
er r0r'r sred indendors (oBS!!ikke i
biden).
Advarsel! Lieg aldrig en lgs
presenning over kalechen, kalechen
slides i stykker pi fremskudte punkter.

Stemnings billeder fra de god
ganle dage



Kapsejlads

Der er kapsejlads lordag den 25. maj kl. 10.00 med stafl

er velkommen.

i Akrogen, alle motorsejler

Onsdage i ulige uger er der traenings sejladser for

motorsejler, fra den 8. maj kl. 18.00 ved
Sejsgrunden.

Er du ugvet, hjrelper vi gerne med instruktion'

Nermere oplysninger fis pfl tlf.:

Palle Christiansen: 86 81 13 78
Johnny ltturidsen: 40 17 88 67
Jdm Holst: 86 87 72 B0

Resultat fra kapsejlads den 15. september 2001 (Olympisk pointsystem)
L6b I

Mirakelmiddel

De fleste af os har nok st$et med det sanlne
problem, nir vi fflr biden pi land og skal til at g4re

den ren under vandlinien. Der vil typisk v&re en
gul kant omkring vandlinien som er nesten umulig

at fjerne, man pr/ver at polerer den vak og finder
hurtigt ud af, at det nesten er umuligt, men for

dem der ikke kender kuren, fir i lige opskriften
her.: Man tager ned til materialisten og k6ber en
bgtte Oxalsyre, blander det med vand og sm@re
det pi med en b6rste. Efter kort tid skyller man

efter med vand, og vupti nu er den gule kant vrek.

Kdre Hdgberg
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Seil nr. Bidtvpe Klub I t Point
l00l LM27 Palle Christiansen SMK I 0.0 I

1003 Ll;426 Jens Hansen SMK 2 L 6.0 L

1002 LM27 Jdrn Holst SMK -) 5 lr.4 a
-l

L s b 2

Lauridsen
Klubi I' , Fotrtt
SMK I I 0.0
SMK 2 2 6.0 2

Pigef est

Sd er pigefesten ofholdt, vi hovde en knoldhomrende god

eftermiddog/ aften. Vi hovde selvfalgelig 4 mandlige
hje.lpere, fro klubben, til ot posse os op, det klarede de
jo meget godt.

Vi stortede med kof f e, snakken gik selvf algel i9 I ivl i9,
hvordon kon den ondet ndr sddan en flok piger er somlet.

Efter kaffen legede vi pakkeleg, med
pokker og en del sponsor gover, det
der nesten ikke var tid 1il toiletbesag
ved of vere lasede, do klokken endelig

Derefter stod Knud
lodderne vor hurtigt
flotte sponsorgover.

for ot  ofvik le omerikonsk lot ter i ,

solgt, og dem der vondt, fik nogle

vores medbragte
vor sA sjovt ot
og pakkerne var
ringede.

melde s ig  pd t l l

Jetfe Thorson

Voreshje,lpere bod os gd en tur, sd de kunne de'kke
bord o9 gareklar t i l  middogen, det giordevi gerne,vi

vi l le jo nadig std i  vejen.

Effer gdturen var middogen klor, vi hyggede os gevoldig.

Jeg kan kun onbefal e de piger som ikke vor med i 8r, ot

neste dr, hvis de gerne vil hove en siov pigekomsommen.

Vi takker fplgende sponsorer af gaver:

Siinr Bid & Motor, Sejs Marine Center, Henrik's Bid service, Kaj Gert' Fgtex,

l{rhardt Sgrensen Boghandelo Anja's blomster, Jysk sengetgjslager, Skovgirds
( )hse l<Odssalg, Spisestedet, SMK.
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Nermere beskrivelse af
kommende aktiviteter

Markedsdag
Kom og g0r Srets handel, der srelges alt fra
nips, Ol, p@lser, tgj, bidudstyr, motorer, bide
og meget mere. Falck demonstrerer
brandslukningsudstyr o g afprpver
ildslukkere for SMK's medlemmer. Mgd op
med familie, venner og bekendte.

Pinsetref
Aftroldes i ir af SSK, alle SMK medlemmer
er velkommen, man kan vrelge at sejle detil
eller komme fra landsiden. Der vil blive
taendt grill. hvor man kan legge sit
medbragte kOd pi. Der kan kgbes
drikkevarer i Klubhuset. Senere vil der vere
musik og mulighed for at danse.

Motorsejler kapsejlads
Formilet er at fi flere af vores medlemmer,
der motorsejler, til at sejle mere med sejl. Vi
ser hvordan man setter sejlene, sejler til
forskellige vindretninger, gir over stag,
hvordan man krydser og vigtigst af alt, vi
trrener de mest almindelige og vigtigste
vigeregler. Vi sejler i vore bflde ellerjeres
egne, som i Onsker. Interesserede gaster er
ogsi velkomne.

Pensionist sejlads
Med start i Indelukket. Her er der brug for
nogle bf,,de, som kan sejle en tur med
pensionister. Det plejer at v&re en rigtig god
dag for alle parter og med lidt til mund og
hals.

Valdemarsdag (flagdag)
Vi mgder op og fplger vor fane sammen med
de andre faner igennem byen. Vi slutter af i
Mariehgj ki*e.

Sankt Hans fest (Sejsgrunden)
Med bil og hekse. Hcr vil der vaere noget for
bgrn og voksne.

Frikadellekonkurrence
(Himmelbjerggrunden)
Da vi specielt de sidste par ir har fflet mange
nye medlemmer, som derfor miske ikke er
klar over hvad det er for en disciplin der
konkurreres i, skal vi her kort forklare hvad
den svue dyst gir ud pfl.

Allerf0rst skal vi sli fast, at alle der har en
bid med mulighed for at stege en frikadelle
kan vrere med i dysten.

Det grelder kort og godt om at kunne lave
verdens bedste frikadeller.

FOr man starter hjemmefra denne lgrdag
eftermiddag, gflr man til sin slagter og k6ber
et halv kilo afdet bedste til frikadeller.
Denne pakke medbringes uibnet til
Himmelbjerggrunden, hvor man skal vere
senest kl. 17.00.

Kl. 17.00 gir man i land medbringende sin
indkgbte fars og hvad der er afmandskab i
biden.

Kontrollen i land forsyner nu pakken med et
nummer og den breres ombord pi en
udleveret papbakke.

Nu er skibets kaptajn udnrevnt til kok, og er
alene i biden hvor han inden kl. 18.00, skal
have rort farsen sammen med medbragte
ingredienser og derefter have stegt 3 stk.
frikadeller, der afleveres i land pracis kl.
18.00 til grundig bedgmmelse og eventuel
pramiering. Dommetpanelet bestir af vore
bedre halvdele som tidligere blev sendt i
land.

Medens dellerne bliver bedomt, kan
kokkene afvente deres dom ombord pfl
bidene, hvor der samtidig skal ryddes,
renses og vaskes op efter stegningen, nu kan
man miske nir at tgmrne et par glas/flasker,
som rlan ikkc niede under stegningen.

Nir dette cr kllret m@des vi til spisning af
de bagte deller, samt andet medbragt
proviant.

20
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- {r.  Den 9.-11.
u  - t

^fr august
rtr-ry
t  F t -
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Marinekontoret har lukket
hele juli mflned, vi flbner

igcn tirsdag den 6.
1lrrgLrst

Hede R.ytmc ,$,-ilteb. j*l l.

4.-5.-6.juli pi friluftsscenen i
Indelukket

Fra torsdag den 4. juli til lprdag den 6.

iuli er der HEDE RYTMER i
lrrclelukket, hvor nogle af de stdrste
tlurske og udenlandske solister og
or'licstre spiller tidens store hits.

:.ii'] Velkommen til nYe
tr'ffi, medlemmer

Lars Kudsk, Magne Gudiksen, Dan
Christiansen, Niels Erik Dahl,
Vagn Thykjaer, Verner Plagborg, Ib
Christensen, Carsten Wolfgang Skyum,
Hanne & Ole Lauring, Jakob Holmer
Sehested, Niels & Lene HBjer, alle fra
Silkeborg.
Ren6 Aale Nielsen, Bredstrup. Tage
Christensen, Ikast. Bjarne Hansen &
Helle Jensen, Ikast. Lene Vishoff
Petersen & Can Nguyen Huu, Kjellerup.
Simon Stoffersen, Bryrup.

Ekstra Ekstra Ekstra
Der afholdes ekstraordinrer klubaften
onsdag den22. maj kl. 19.00, m6dested
havnen ved Hjejlen. Der vil vrere
rundvisning pi Hjejlen med guide,
bagefter serveres der kaffe pi Migen
hvor der si holdes foredrag om Hjejlens
historie.

D er afho lde s s p e e db ddskur s u s
i Sejshuset:
Lprdag den 15/06
Sgndag den 16/06

Gountry festival
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S Op o litiet til fas te lav n

Fastelavn i Indelukket d. 17. februar

En dejlig dag, sol skinnede ned over Indelukket'

men der var koldt den s0ndag, hvor der var den

irlige fastelavnsfest for b/rnene i S.M.K. Der

var m6dt I I meget flotte og fantasifulde
udkledte b6rn op. Pga. antallet af b6rn mitte

smi og store sl6 til samme tpnde.

Der blev sliet mange gange, den var lidt genstridig, men

selvf6lgelig kom den ned med et ordentligt slagaf Zoro.

Det gik skam ordentlig til for
sppolitiet stod og holdt Oje med ham,
klar til selv at baske tonden en.

Da bgrnene havde fiet samlet indholdet af tgnden op, kunne alle gi ind

i varmen i klubhuset, hvol der var fastelavnsboller og sodavand til

bornene.

Senere var der nogle
smi prremier.

Selvf6lgelig til
kattekonge og dronning

For udklaedningen havde vi nogle problemer, for

alle bOrnene burde have, men s6, mange premier var

der ikke, sf, det blev: kaptajnen pi havkatten, 2 smi marieh0ns, en yndig fe og en flot klovn.

Vi hflber i alle havde en
god dag, det havde vi.
Vi glreder os til at se jer

igen naeste ir, voksne og
bgrn men, men. men. der
mfl gerne komme mange
flere, der skal nok vrre
plads til alle C. 9. marts
2003.

Tak for hjrelpen til Iversen.

22

Grethe & Jens

23

Fest f]

Indvielse af Sejshuset f., l\
| , r r l . d a g d e n 8 . j u n i k l . | 4 . 0 0 i n d r i e s V o r c s n y c h r r s p i . - @
St'isgmnden. Efter den officielle indvielse er der fi'emvisning af 

\Wfr

.lc'nle lokaliteter, hvor der samtidig bydes pi sandwich og faaOt. 
,[\\

Kl. 19.00 er der fest. Der vil pi pladsen btive opstillet et stort telt med 
\\'

tlalsegulv og fadplsanlreg. Vi vil starte med middagen, menuen er nrermere beskrevet

ncclenfor, dei'nrst er der dans til festlig og fornpjelig levende musik af Jens Kjeldgird.

Pris pr. deltager kr.
100,-

'l'ilmelding senest d. 3.

.iuni, i postkassen i
klubhuset, eller i
hontortiden hver tirsdag
k l .  18 .30  -  19 .30 ,  man
li.tn ogsi ringe til Arne
Sornmer pi tlf. 86 82 08 82.
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Klip ud el ler skriv of
t - - - - - - - - _ - -
|  - . r  . . a  a  A  r  r  I

i  Ta|melclrng tl l  den u. Junl i

Novn

Adresse

Antol
i set kryds
i t -:
1 fndvielse |  |

Menu:
Helstegt
pottegris
3 slags kortof ler
solotbord
enfadsl  e l ler  e t
glas vin
pr. deltager


