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Fredag den 7. marts kl. 19.00
Generalforsarding, klubhuset

Sondag den 9. marts kl. 14.00
Fastelavn for b6rn, klubhuset, Husk tilmelding

Lgrdagden22. marts kl. 14.00
Pigefest, klubhuset

Sgndag den 13. april kl. 10.00
Standerhejsning

SMK - rtyt, udkontmer.fire gange om ciret og bliver sendt ud til trlle
SMK's medlemmer. Alle ntedlemmer kcm.fd incllceg med i bladat. l)ct
kan vrcre ris eller ros, der er mdske noget du genrc vil kqrbc cllar
stelge, du har en god id6, det kanvccre en oplevelse pd sQctt, allar ct
eller andet dtt vil indvie os andre i. Kontakt nig pd bladat, .yli vi litttr
fd netop dit indlrcg med.

Redaktor: Kire Hiigberg tlf. 86 80 08 58 - 21 68 88 15
Hberg@mobilixnet.dk
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Formanden har ordet

Nir dette indlreg skrives til det fgrste nummer af SMK nyt Srgang
2003 er vi netop startet pi det nye 5r. I forbindelse med irsskiftet
Onsker jeg alle SMKs medlemmer et Godt Nytir.

Det er sikkert alle medlemmer bekendt at der natten til den 13.
oktober 2002 skete en tragisk ulykke pi Borre SO, hvor 2 personer
blev reddet og 2 personer druknede da der udbrgd brand i deres bid.

Politimesteren i Silkeborg retter i et brev en speciel tak for den vedvarende og
omfattende indsats, som klubbens medlemmer ydede i forbindelse med
efters6gningen af de 2 druknede personer i timerne og dagene efter den ulykkelige
handelse.

Amtsridene har nedsat et brugerrid "om ikke-erhvervsmressig sejlads og anden
frerdsel pi Gudenien med sideva-ndlob og s6er fra Torring til Randers,'. De tre
Gudeniamter, Vejle, Viborg og Arhus har besluttet at oprette brugerridet for
Gudenien i regi af Gudenikomiteen hvor der tilbydes en reprrsentation til
motorbfldsklubberne.

I dette nummer af SMK-nyt indkaldes der til den irlige generalforsamling fredag den
7. marts.

Pi gensyn til generalforsamlingen.

Med venlig hilsen

Benno Bechmann

Vedtegtsendring:
Til den kommende generalforsamling fremlegger bestyrelsen forslag til
vedtrgtsaendring af $ 4 stk. 8: Folke- og invalidepensionister har efter ansdgning ret
til nedsat kontingent, kontingentet udg6r 50 Vo af gr'.ldende kontingenter.

Bestyrelsen Onsker denne paragraf ophrevet med fglgende begrundelse:
Den lovrndring der medfgrer at medlemmer der er fgdt l. juli 1939 og senere er
folkepensionister ved 65 ir, har stor betydning for klubbens kontingentindtegt.
De fgrste "unge" pensionister vil melde sig efter l. juli 2004.
Det kommende irskontingent er pi kr. 520,00, med 50 vo rabater der ingen indtagt til
klubben, idet de faktiske omkostninger pr. medlem, er: Brosamarbejdet kr. 75,00 -
Forsikring ca. kr. 65,00 - Bladet + porto ca. kr. 120,00 i alt kr. 260,00.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen



1 .
2.
3 ,
4.
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Generalforsamling i S MK

Silkeborg Motorbaad Klub indkalder hermed til den Srlige generalforsamling i klubhuset i
Indelukket. Fredag den7. mads 2OO3 kl. 19.OO.

Klubaften den 73. nov. 2002

Jotun var inviteret til at holde foredrag om Deres produkter, det forgik ved
lysbilledfremvisning, hvor de gennemgik stort set alle omrider for vedligeholdelse af
biden samt bidmaling. Ca.25 medlemmer mg,dte op. Der var stablet en lille
konkurrence pi benene, hvor 3 heldige vindere vandt en T-shirt hver. SMK gav Jotun
teamet et par flasker vin for Deres ulejlighed.

K.H.

Speedbddspr4ven

AOF Silkeborg aftenskole har i efteriret 02 opstaftet undervisning til
speedbidsprgven,
24 elever har aflagt pr/ven.
Nyt hold opstartes den 25-02-03. Tilmelding til Alex Mikkelsen tlf. 86 81 65 56 eller
alex.mikkelsen @ mail.teler. clk
Her i vinter er der 34 elever til duelighedsbeviset, de skal til prove marts - april.
Pfl www.duelighed.dk er der lavet en hjemmeside med opgavesamling og spprgsmil.
Kan vere interessant for dem der har duelighedsbeviset og speedbidspr6ven.
Kan ogsi vrere afinteresse for dem der vil tage prgverne.

Frivillige i aktion

Et frivilligt arbejdshold har brugr en del tid pi at rydde kokkenet i klubhuset m.m. si
hindvarkerne kunne rykke ind og monterer nyt loft samt ny gulvbelregning.

SMK vil gerne rette en stor tak til de medlemmer der valgte at bruge nogle af deres
weekender pi at hjalpe klubben.

K.H.

Husk! Maritim auktion denl2. feb. Kl. 19.00 i klubhuset

Alverdens ting kan skifte ejer pi sidan en aften. Si har i noget i skuffer og pfl hylder,
som i gerne vil af med og som i tror en anden kan bruge, si kom endelig frem med
det' 

K.H.

Dagsorden:
Valg af dirigent:
Formandens beretning vedrorende SMK., og de nedsatte udvalg.
Kassereren aflegger regnskab.
Kassereren fremlegger neste 3rs budget.
Indkomne forslag: Bestyrelsen fremlegger forslag til vedtegtsendring lydende:
$ 4 stk.B ophaves fra 3r 2004. (@vrige forslag skal i skriftlig form, vere
formanden i hande, senest B dage for generalforsamlingen).

Valg i henhold til lovene:
Valg af formand, p3 valg er: Benno Bechmann genopstiller
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer,
p6 valg er: Palle Christiansen genopstiller ikke

KSre Hogberg genopstiller
Kristian Jensen genopstiller ikke

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter,
p6 valg er: Allan NygSrd

Jens Wrirtz
Valg af 2 revisorer,
p3 valg er: Andy Gren

Karl Bramsen
Valg af 2 revisor suppleanter,
p3 valg er: Leif G. Thogersen

Jytte Nielsen
Valg af faneberer og suppleant,
p3 valg er:

Valg af udvalgsformand !
Bygge og renoveringsudvalg,
p3 valg er:
Kapsejladsudvalg,
pB valg er:
EDB, Internet, Webmaster,

6.
7 .

B .

9.

10.

1 1 .

12.

p3 valg er:
13. Eventuelt:

Johnny Lauridsen
Leif G. Thogersen

Lars P. Elmer

Johnny Lauridsen

OIe Seeberg

genopstiller ikke
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller

genopstiller

genopstiller ikke

SMK vil efter generalforsamlingen vere vert ved et lille traktement.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen
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Juletresfest 8. dec. 2002

En rigtig dejlig eftermiddag i
vores klubhus. 45-bOrn havde
fulgt vores opfordring, taget
familien med, si der var godt
fyldt op i klubben. Det er bare
dejligt at det godt kan lade sig
gLre at fi tilslutning nir der
arrangeres noget for bgrnene.

Vi startede eftermiddagen med
at Kire bOd velkommen. Si
dansede vi om juletraet, og
sang nogle af de gamle salmer

og sange og alle sang med si godt de kunne, og det var meget hyggeligt.

Da alle var ved at vere godt trette i ben og stemmer blev det sidste energi brugt til at
kalde pi julemanden, der mi jo have vreret lidt stemme titbage for pludselig tridte han ind

af d4ren med en kempe srek der
var fyldt med godter.

Mens bgrnene guffede i sig og de
voksne drak glogg og spiste
Ableskiver var julemanden rundt
for at h0re hvad der blev onsket i
julegave, bare alle nu har fiet det
de onskede. Men julemanden er jo
en travl person si han mitte videre
og sagde farvel til bgrnene, men
han lovede at komme igen til neste
ar.

Nu var vi klar til at r6re os lidt igen,
og legetante Lis kom pS banen med
en masse sjove lege som de fleste
deltog i, det var bare sjovt og alle
morede sig et godt stykke tid.
Eftermiddagen var ved at vrere slut
og Kire takkede alle for fremmgdet
og Onskede en god jul.
Vi hiber at alle havde en lige si god
og hyggelig oplevelse som vi havde.

Jens og Grethe

8

Tak for hjrelpen til Lis.

Julebanko

Den 6. december rullede julebonko sd igen of stoblen, der vor
f uldt hus som s@dvonlig o9 humor et var ha jt.

Mange stortede med middog kl. 18.00, resten kom kl. 19.00

Sponsor gaverne vor n@sten uendelig, og "bonko hojerne" md
hovde f &et deres lyst styret denne gang, vi var f arst f e,rdige kl. 23.30

Jette Thorson

Fastelaunsfest (Husk tilnelding)

Nu er det ved at vere tid for tilmelding til fostelovnsfesten
sandag den 9. morts kl. 14.00.

Vi gleder os til ot se rigtig mange barn og voksne til et por hyggetimer.
Der vil vere gratis sodovond o9 fostelovnsboller til barnene, de voksne kon
kabe ved Peter, Der vil v@.re en lille premie til bedstelsj ovesle udkledning.

Tilmeld jer pd l isten i klubhuset el ler t i l  Jens o9 Grethe pd t l f .  86 Ab t3 Zs
gerne i god t id.

Jens/Orefhe

Klubaften i Sejshuset

Den 15. januar mpdte godt 20 medlemmer op til filmaften fremvist af
Niels Hovgaard. En spandende aften med stort udbytte for de fi.emmgdte.

Det er lidt en skam at der kun m@der si ffl op til de forskellige klubaftner,
nir man trenker pi hvor mange medlemmer vi efterhinden er.

Man b0r miske overveje at stryge klubaftner fremover, for enten er vi ikke gode nok til
at finde p6, arrangementer eller ogsi er interessen bare ikke stor nok. Vi fir heller ingen
forslag fra medlemmer om evt. emner til sidanne aftner.

Si taenk lidt over det, hvis vi skal bevare vore klubaftner.
K.H.



Stemningsbilleder fra Sejsgrunden
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Den 6rlige pigef est of holdes

LOPDAG DEN ?? TilARTs 2OO3 KL.T4

f klubhuset i Indelukket, hvor vi vi l storte med
eftermiddogskaff e, derefter pakkeleg og lotteri, sd vil vi slutte
of med middog.

Mod tolst e,rkt op og f & nogle hyggelige timer sommen.

Ogsd nye medlernmer opfordres til komme og made nye
sellervenner.

Medbr ing  engavet i l  co .  k r .25 ,OO

Pris kr. 100,00

Tilmelding senest d. 15 morts ti l :

Jytte tlf . 86 84 79 98
Jette t l f .  86 U A9 9
el ler  t i l  Peter i  k lubhuset pA t l f .  86 B? 6t79
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