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Postbes6rget blad
(8245 ARC.)

Kommende
aktiviteter:

L6rdag den24. maj kI.09.00
Falck / Markedsdag (Indelukket)

L6dag den 24. maj kl. 10.00
Unibank. Motorseiler kapsej lads. t Akrogen t

Lgrdag den 7. juni kl. 14.30
Pinsetref, (Sej sgrunden), (SMK)

Lordagden 14. juni ld.ll.50
Valdemarsdag, (Marieh6i kirke)

Mandag den 23. juni kl. 19.00
Sankt Hans fest, (Sejsgrunden)

LgrrJag den 9. august kl. 19.00
Grillfest, (Sej sgrunden)

SMK - rtyt, udkommerfire gange ont dret og bliver senclt ud til allc
SMK's medlemmer. Alle medlemmer kan.fd incllce g med i bladet. Dct
kan va:re ris el.ler ros, der er mdske noget du gente vil k/be eller
srclge, du har en god id6, det kan vcere en oplevelse pd s4en, eller et
eller andet du vil indvie os andre i. Kontctkt mip pd bladet. sd vi kan
fd netop clit indlceg med.

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

Silkeborg Motorbidktub, Ahave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. Tlt'. tl6 tl} 39 76
Kontortid hver tirsdag 18.30 til 19.30 (Nov. dec. jan. Feb. er kontorct lrrlil<et) Formanden har ordet

Bestvrelsens Arsberetnine 2002. S.M.K.

Formandsberetning:
Efter sidste generalforsamling blev der afholdt et
konstitueringsmgde den 18. marts hvor opgaverne blev fordelt
mellem bestyrelsesmedlemmerne, og der blev afholdt et
udvalgsmode den 2. april, med deltagelse af alle

udvalgsmedlemmer. I flrets l6b er der holdt I I bestyrelsesmpder.
Efter standerhejsningen den 7. april meldte SMK byg, at "sejshuset" var frerdigt og
kunne benyttes af medlemmerne og det er blevet flittigt brugt siden. Den 8. juni blev
"Sejshuset" officielt indviet. En flot sommerdag dannede rammen om en festlig og
hyggelig dag, der fortsatte med spisning og teltbal til langt ud pi natten. SMK bygs
medlemmer fik en stor tak for det arbejde de havde udf6rt, og den tak vil jeg gerne
gentage, "Sejshuset" er en succes.
Den ll.maj blev den irlige markedsdag afholdt i Indelukket. Der var ca. 20
udstillere og pladsen var dagen igennem velbesflgt. Et godt affangement som
gentages igen i ir.
Den 15.maj var der et m6de med Fritid og Kulturafdelingen pi Silkeborg Kommune,
hvor Steen Nielsen blev prresenteret som den nye opsynsmand i Indelukket. De
gr4nne omrider er overf6rt til Indelukket og har givet mulighed for yderligere
ansrttelse af en opsynsmand/medhjaelper Mogens Olsen. Opsynsmendene er blevet
ansat med en irsnorm, siledes at flrets arbejdstimer bliver fordelt med fi timer i
vinterperioden og mange timer i forirs- og sommerperioden.
Bommen ved slaebestedet har tidligere vreret aflist fra kl.19 til k1.7. Fremover aflises
bommen ikke, da der ikke lrengere stilles krav fra Amtet om aflisning til sgsystemet.
Pi vor foranledning vil der blive skiltet yderligere pi P-pladsen, at der ikke mi
parkeres trailere. SMK overlager broen ved "De Smi Fisk" hvor den indgir i de broer
der hgrer under Brosamarbejdet og fir bro nurnmer 12 a. I den nye kioskbygning er
der indrettet kontor til opsynsmendene. Seneste optagningstidspunkt er den 15.
november sifremt biden skal ligge pi den kommunale oplregningsplads.
"Regatta 2002" fik en velforljent ros. SMKs klubhus, huset ved tanken og
"Sejshuset" havde udsmykningsholdet pyntet flot, og ikke mindst udsmykningen af
alle deltagende bide er en vasentlig del af Regattaen. SMK var sammen med alle
samarbejdsparlnerne omkring Regattaen inviteret til et mgde tirsdag den 4.marts,
hvor emnet var, ideer til hvorfra fyverkeriet kan affyres til regatta 2005 og
fremover. Problemet er opstiet pi grund af nye sikkerhedskrav der g@r det
vanskeligere at bruge Papirfabrikken. Der kom mange forslag frem og der arbejdes
nu pi at finde den bedste lgsning, sfl f1'rverkeriet kan beholdes pe havneomridet.
Natten til den l3.oktober skete der som bekendt en ulykke p6 Borre SO, fra
Politimesteren i Silkeborg har vi modtaget et brev der lyder sflledes:
Alle de af Mororbidsklubbens medlemmer, som deltog i redningsforsoget og den
efterfglgende eftersggning i forbindelse med den tragiske ulykke pi Bone S@ natten
til den 13. oktober 2002, hvor 2 personer blev reddet og 2 personer desvrerre
druknede, da der udbr@d brand i deres bfld, bedes modtage min varmeste tak for den
velvillighed og im@dekommenhed, som alle udviste.

Formand
Benno Bechmann
Tlf. 86 82 91 50
bechmann@ l2mail.dk

Nres{ormand /
RedaktOr
Kire Hrigberg
Tlf. 86 80 08 58
hberg@mobilixnet.dk

Kasserer
Arne Sommer
Tlf. 86 82 08 82
britex@mail.dk

Sekreter
Jette Thorson
Tlf. 86 81 09 19
j ette.thorson @ privat.dk

Bestyrelsesmed.lem
Erik Toft Nielsen
Tlf. 86 81 t0 24

Bestyrelsesmedlem
Erik Andersen
Tlf. 86 85 l1 00

Bestyrelsesmedlem
Per Nielsen
Tl f .  86 8 l  51 5t

Udvalg
BenTin og Diesel
Erik Toft Nielsen
Kattine/Indelukket
Erik Toli Nielsen
Brosanmrhejdet
Arne Sornrrrer'
Per Nielsen
Bygge og renot,ering
Benno Bechmann
Arne Sommer
Elik Andersen
Lars P. Elmer
Himmelbjerggrunden
Erik Andersen
Leif G. Th6gersen
Sejsgrunden
Per Nielsen
Niels Just
Kirsebrergrunden
Kire Hrigberg
Knud Jensen
Fanebere
Johnny Lauridsen
Leif G. Thogersen
Intentet (wt)w.s-m-k.dk)
Henrik Toft Svarler'
Blad
Ktue Hcigbelg
Jette Tholson
Bladet udkommer
Primo feb. deadline 15. ian.
Primo maj. deacllinc 15. april.
Primo aug. deadline l-5.. jul i .
Primo nov. deadlinc 1.5. okt.

Vigtig telefon nunrre:
Alanncentralen
Falck
Silkeborg Politi
Skanderborg Politi
Vandforurening
Kontakt Beredskabsstationen
Amts re gis tre ring af bdde
Husk, afrnelding/urdring.
Ring til Birthe Sandgird
Arhus Amt
Geste re gk tre ring af bdde
SMK's kantir-re
v/ Petel Thorrnann
SMK's Kantine
Opsyn Indelukket
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Jeg vil specielt geme sige tak for den vedvarende og omfattende indsats, som
klubbens medlemmer ydede i forbindelse med efters/gningen af de 2 druknede
personer i timerne og dagene efter den ulykkelige hrendelse. Med venlig hilsen.
Den24. oktober havde SMK inviteret til et fellesmgde pi "Migen" med deltagelse
af de klubber der bruger s/erne. Hjejleselskabet havde problemer med, at motorbide
ligger sig pi Hjejlens plads og besetningen forlader biden. Der har v&ret en episode,
hvor Hjejlen sejlede ind i Tranen, fordi Hjejlens plads var belagt afforladte bide. Der
appelleres til bidejerne om at kontakte Hjejlekontoret for at sporge om det er OK at
line pladsen.
Pi SMKs vegne meddelte jeg, at der var problemer med kanoer og kajakker som
n&sten altid ligger midt i ien. Roklubben og sejlklubben var enige i den kritik.
Kajakklubben og kanoudlejerne vil pitale overfor medlemmer og lejere at vise
hensyn.
Den 28. november var der et frellesm6de i brosamarbejdet. Den dirlige start pi
s&sonen blev beklaget, Arsagen var at udvalget ikke havde fpling med broernes
tilstand og de reparationsarbejder der var igangsat, dette blev meget bedre i lgbet af
sommeren. Tre broanlreg er fornyet:
Paradiset, som blev lavet noget for kort. Det er rettet, nu fremstir den som en fin bro,
som vi hiber isen vil vare skinsom imod. Gisekrogen, yderste bro, broen er fin, men
har desverre fiet en lidt uheldig vinkel siledes at en anllbsplads indenfor broen er
giet tabt. Birks0. En flot anl/bsbro lige op til naturreservatet Alling Vest. Denne bro
blev forlrenget siledes, at der nu er god anlgbsmulighed for alle bide. Der henstir
endnu en aftale med fredningsnrevnet om at opstille en grill i land.
I forbindelse med brosyn er der udarbejdet budget for det arbejde der skal udfgres i
den kommende sreson. Kontingentet blev pi baggrund heraf fastsat til kr. 75,00 pr.
medlem. Brosamarbejdet tager kontakt til den nye bestyrer pfl Himmelbjerggirden for
at bevare den gode relation til grundejeren.
Amtsridene har nedsat et brugerrid " om ikke-erhvervsmressig sejlads og anden
ferdsel pi Gudenien med sidevandlpb og s6er fra Tprring til Randers". De tre
Gudeniamter, Vejle, Viborg og Arhus har besluttet at oprette brugerridet for
Gudenien i regi af Gudenflkomiteen, hvor motorbidsklubberne er repraesenteret.
Skov-og Naturstyrelsen v/Silkeborg Statsskovdistrikt, Tirnkommitden og A,rhus
Aml, Natur og Miljg er i et samarbejde ved at planlregge et afmrerket stisystem samt
en felles informationstavle pi de offentlige ilrealer omkring Himmelbjerget. Vi har
sarnmen med de dvrige lodsejere givet tilladelse til afmrerkning og skiltning, for vorl
vedkommende pi Himmelbjerggrunden. Vi har sarnmen med Amtet vreret pi
grunden og udpeget hvor stien skal afmerkes og fiet det rndret siledes, at stien nu
afmrerkes oppe i skoven, et godt stykke bag vore borde og brenke og ikke som f6rst
foresliet langs kanten a[ sden.
De klubaftener der har v&ret annonceret i programmet har ikke haft medlemmernes
interesse idet kun meget fe er mpdt op. Bestyrelsen har derfor besluttet ikke at srette
klubaftener pi programmet i kommende efterir og vinter. I stedet vil vi forsgge med
grillaftener, hvor der er planlagt to den 9.august og 20. september.
Der har lrenge vreret problemer med nBgler og lise til klubhus og grunde,
reklamationer og n@gler der ikke passede har vreret et dagligt problem i hpjsresonen.
Det har bestyrelsen @nsket at endre og der er derfor bestilt et nyt lisesystem der
bestir af Vingcard lise med plast-hulkort. Der isaettes I I af de nye l6se i lgbet af

foriret. Information om systemet og de nye plast-hulkort der skal erstatte de
nuvrerende nlgler udsendes til alle medlemmer sanunen med flrsmrrkat, rnn.

Beretninger fra de forskellige udvalg:

Bladudvalget (Kire Hdgberg)
Bladet ligner jo ikke ligefrem en telefonbog n6r det udkommer, det skyldes til dels de
manglende indlreg fra vores mange medlemmer. Bladet skal jo ikke brere prag af en
"enmandsher", si kommer der ikke flere indlreg til bladet, vil det blive en tynd kop te
fremover.
Bygge og renovering (Lars Elmer)
Sidste irs store arbejde i vor regi var uden tvivl frerdiggprelse og indvielse af huset pi
Sejsgrunden. I efterfiret 2OO2 stafiede vi op med fg,lgearbejder udvendigt, hegn mm. I
foriret vil disse arbejder blive fardiggjort, der kommer nyt tagpap pi skuret og i
lgbet af sommeren forventer vi at kunne fi skuret malet indvendig. Pi
Himmelbjerggrunden er der nu giort tiltag for opfg,relse af en pergola pi grunden,
siledes at de egentlige arbejder vil kunne stafie op til foriret.
Der skal igen i ir lyde en stor tak til arbejdsholdet og gvrige der har ydet en indsats
for gennemfgrelsen afvore aktiviteter. Tak for i flr og pi gensyn til foriret / Lars
Elmer.
EDB (Ole Seeberg)
Iluge 32 - det var ugen op til regattaen - kunne vi se at der var et meget stort bes@g
pfl hjemmesiden. Der er sket en forbedring at mobiltelefon listen, si de der er tilmeldt
listen nu har deres personlige login med egen adgangskode.
Det sidste nye er man pi siderne nu kan finde kort over s6eme og de faciliteter vi
dagligt beny'tter. Der sker l@bende en opdatering afkortene, og det skulle gerne ende
op med at man kan finde oplysninger og billeder af alle broeme i brosamarbejdet. Det
er ogsi muligt at finde smi historiske beretninger af forskellige steder i omridet.
Afsnittet om sgerne er blevet til i Brosamarbejdets navn, med SMK som leverand6r
af korlmateriale og et antal billeder. Jens Hjort fra Silkeborg Sejlklub har stiet for
selve opbygningen af siderne, ligesom han ogsfl har leveret nogle afbillederne. Fra
Ry Bidlaug er det Per Pedersen der har suppleret med nogle billeder. Yderligere
findes der billeder taget af den meget dygtige lokale fotograf, J6rn Kjems.
Da jeg efter nasten 5 ir som redaktpr af hjemmesiden pnsker at holde en pause, har
jeg valgt at jeg i aften ikke genopstiller til edb-udvalget. Jeg hiber at medlemmerne,
ogsi fremover til den nye redaktgr, vil komme med input, ris og ros til hjemmesiden.
For kun med input fra medlemmerne, kan sideme blive rigtig sprendende. Med venlig
hilsen Ole Seeberg
Frikadellekonkurrence (Peter Johansen)
Med deltagelse af 18 bide blev konkurrencen aflroldt den 17. august pi
Himmelbjerggrunden. Et godt alrangement med 17 deltagere og 17 premier.
Himmelbjerggrunden (Erik Toft Nielsen)
Nir vejret tillader det kan byggeriet af en overdrekket pergola srettes i gang.
Endvidere er der indk6bt materialer til byggeri af nye broer pi grunden, dette byggeri
kan ogsi srettes i gang nir vejret er til det og den frivillige arbejdsstyrke er klar. Det
gamle kgleskab erstattes med et nyt.

Sejsgrunden (Palle Christiansen - Erik Toft Nielsen)
)



Speedbidskursus, jeg har i alt haft 224 deltagere, fordelt pi I I hold i alt. Det giver et
gennemsnit pi ca. 20 pi hvert hold, hvor vi har tjent 225,-pr. mand -benzin kaffe med
mere. Speedbfldskursus i 2003, der en del der ringer og er interesseret i et weekend
kursus i stedet for aftenskole, vi oplyser om AOF si der er begge muligheder. MVH.
Palle
Der er monteret en varmeautomatik og brugsanvisning bliver hrengt op. Til brug for
bide der har en stgme dybgang er det planen at ligge en b6je ud. Foran huset fyldes
der op med jord, hvorefter der planeres og sis grres. Der er nu anskaffet nye borde og
stole til ter:rassen.
Kirsebrergrunden (Kire H<igberg)
Der er blevet ryddet op pi grunden, tr&er er stynet sfl der er en vresentlig bedre udsigt
ud over s0en, samtidig er der opsat en 1000 liter tank til udskylning af toilettet si man
ikke lrengere behpver at pumpe vand op fra sgen.
Kapsejladsudvalget (Johnny Lauridsen)
Meddeler at der i 2002 er afviklet 2 kapsejladser, Unibank cup den 25. maj, Albani
cup den 14. september, begge sejladser foregik pi en trekantbane pi Julsg, med
efterfglgende distance sejlads, som ogsi foregir pi Juls6.
Vi har fiet flere med til sejladserne, derfor var efterirssejladsen delt op i 3 klasser,
LM 2'7 - 24 - 23. LM 23 klassen har derfor fiet sin egen pokal. I distancesejladsen
sejles der ogsi om en pokal.
Igen en stor tak til Silkeborg Sejlklub for velvillig assistance, ved sejladserne.
Derudover har der n&sten hver onsdag vreret aflioldt trreningssejladser fra
Sejsgrunden, med flot deltagelse, hvis vejret tillod det.
Kantineudvalget Erik Toft Nielsen/Palle Christiansen
vi starlede i foriret med udskiftning af alle brredder pi borde og banke i girden. Alle
brredder er af tre , som kun skal vedligeholdes med olie. Vi har fiet udskiftet
k/leaggregat i kglerum, udskiftet ovn mm.
I efteriret gik vi i gang med at forberede en stgrre renovering afkgkkenet, der blev
indhentet tilbud pi udskiftning af loftplader og gulvbelregning. Dette pibegyndtes
den 7. januar i ir med en komplet afmontering af alt i k@kken, kplerum, toilet, m.m.
Som altid medfgrer en renovering mere arbejde og stprre udgifter end lige piregnet,
si ud over loft og gulv, skulle alle gulvaflgb udskiftes med en anden type, reoler
skulle males, nye overskabe monteres, samt alt renses og reng0res, el installation
omforandres og lovligggres efter nuveerende krav. Alt dette udf6res afprof.
hindvrerkere.
Efter 6-8 mands frivilliges arbejde i fire weekender, kunne vi den 30/l meddele at alt
var frerdigt til tiden si Peter og co. Kunne komme i gang igen.
I den forlpbne periode har bestyrelsen fritaget Peter for udgifter til str6m samt
forpagtningsafgift.
Den samlede pris pi renoveringen er pi ca. kr. 125.000,-
Aktiviteter og forventninger til det nye ir:
Under beretninger fra de forskellige udvalg er det nevnt hvilke aktiviteter der settes i
gang, men der mangler en vesentlig ting som der skal gpres noget ved og det er
vedligeholdelse afklubhuset i Indelukket. I de sidste par ir har der vreret talr om at
klubhuset skulle males ferdig, men der er ikke sket mere. Nu trrenger klubhuset til en
tagrensning, reparation af tagrender og nedlBbsrBr, maling af vinduer og dBre, samt
maling udvendig. I December har Henly Knudsen og Peter Johansen accepteret at
ville vare formrend for projektet, opgaven er at fi materialer frem og arbejdet til at
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glide, ikke at de ogsi selv skal udfgre arbejdet. Det er derfor ngdvendigt endnu
engang at appellere til frivillig arbejdskraft, jeg beder derfor de medlemmer der kan
og vil hjelpe om at melde sig til formendene si arbejdet kan planlregges og komme i
gang. Er arbejdskraften ikke tilstede mi vi overveje at bestille hindvrerkere og
aflrolde de omkostninger det mi medf6re.

Til slut rettes en tak til klubbens sponsorer, leverandgrer, restauratgr og personale,
samt @vrige samarbejdspartnere og ikke mindst de der har stillet frivillig arbejdskraft
til ridighed.
Tak til bestyrelsen for et godt samarbejde i det ir der er giet.

Benno Bechmann
formand

Kapsejladsudvalget

Der er i 2002 afviklet 2 kapsejladser, Unibank cup den 25. maj,
Albani cup den 14. september, begge sejladser foregik pi en
trekantbane pi Julsg med efterfplgende distance sejlads som ogsi
foregir pi Julsp.

/iffi Vi har fiet flere med til seiladserne, derfor var efterdrsseiladsen delt
op i 3 klasser , LM 2l - 24 - 23. LM 23 klassen har derfor fiet sin egen pokal. I
distancesejladsen sejles der ogsi om en pokal.

Igen en stor tak til Silkeborg Sejlklub for velvillig assistance ved sejladserne.
Derudover har der nresten hver onsdag, hvis vejret tillod det, veret afholdt
trreningssejladser fra Sejsgrunden, med flot deltagelse.

Johnny lrturidsen

Tak til vores sponsorer

@ms4 dggnkiosk - Jens Wiirtz - Jprgen Bjergaard - L. M., Haarup -
Lise Caf6 - Specialbutikken v/ Peter Elbek - Bjarne Hjort, Haarup -
Lynge Papir - Helles Auto- Karsten Bjerregaard - Spisestedet Indelukket v/
Peter Thormann - Malermesterens - Farve og lak - Kai Geert - Sejs
Marinecenter - Skovgirds Oksekodsalg - Bilting - Anjas Blomster - Jysk
Senget@j - Nordea - Fotex Torvet.
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Dagsorden i henhold til foreningens vedtregter:

1. Valg af dirigent.
2. Forrnandens beretning vedrprende SMK., og de nedsatte udvalg.
3. Kassereren aflregger regnskab.
4. Kassereren fremlegger nreste irs budget.
5. Indkomne forslag: Bestyrelsen fremlaegger forslag til vedtagtsrendring lydene: $ 4 stk.8

opheves fra fu 2004. (pvrige forslag skal i skriftlig form, vere formanden i hrende, senest
8 dage fBr generalforsamlingen).

Valg i henhold til lovene:

6. Valg af formand, pi valg er:

7. Yalg af 3 bestyrelsesmedlemmer, pi valg er:

Ad. 3. Kassereren, Arne Sommer, fremlagde og gennemgik regnskabet for 2002, som viste et
overskud pi 186.535,00 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Ad. 4. Kassereren fremlagde nreste irs budget.
Budgettet blev godkendt.

Ad. 5. Indkomne forslag. Der var indkommet 3 skriftlige forslag. Dirigenten konstaterede at2 af
forslagene, var for sent indkomne og kunne derfor ikke behandles.
Besry'relsens forslag kom til skriftlig afstemning. Der var mOdtTO stemme berettige
medlemmer, og forslaget faldt med, 34 for,3 I imod og 2 blanke. Da der ifglge
vedtagterne, kraeves 2 tredjedeles flertal.

6. Valg af formand. Benno Bechmann blev genvalgt.

7. Yalg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Kire Hdgberg blev genvalgt, nyvalgt blev Erik
Andersen og Per Nielsen,

Ad. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter. Jens Wiirlz blev genvalgt, nyvalgt blev Steen Jensen.

Ad. 9. Valg af 2 revisorer. Andy Gren og Karl Bramsen blev genvalgt.

Ad. t0. Valg af revisor suppleanter. Leif G. Thpgersen og Jytte Nielsen blev genvalgt.

Ad. 11. Valg af faneberer og suppleant. Johnny Lauridsen og Leif G. Thggersen blev genvalgt.

Ad. 12. Valg af udvalgsformrend.
Bygge og renoveringsudvalg. Lars P. Elmer blev genvalgt
Kapsejladsudvalg. Johnny Lauritsen blev genvalgt.
EDB, Internet, Web-master. Henrik Toft Svaner blev nyvalst.

Ad. 13. Eventuelt.
Frank Nielsen fra Sejlklubben: Det er en forngjelse at vere med, det er en rigtig
generalforsamling.

Formanden fra Ry Leo Nielsen: Det er skont at vere med til jeres generalforsamling, jeg
har lrert meget. Vi har meget til felles, som det helt nye er (Arhus og Vejle Amt har et
brugenid) der er vi med og det er rigtig godt. Vi har en god fremtid med samarbejde.

Formanden takkede pi SMK's vegne de afgiende bestl'relsesmedlemmer for et godt
samarbejde og overrakte gaver i form af et par flasker og et emblem. Ogsi en tak til
dirigenten for hans indsats og for god ro og orden.

Palle Christiansen: Tak for de prene ord, og til bestyrelsen, tak for kanon samarbejde.

Benno Bechmann

Palle Christiansen
Kire Hrigberg
Kristian Jensen

Allan Nygird
Jens Wiirlz

Andy Gren
Karl Bramsen

Leif G. Thggersen
Jytte Nielsen

Johnny Lauridsen
Leif G. Th6gersen

Lars P. Elmer

Johnny Lauridsen

Ole Seeberg

genopstiller

genopstiller ikke
genopstiller
genopstiller ikke

genopstiller ikke
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller

genopstiller

genopstiller ikke

Ad.

Ad.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter, pi valg er:

9. Valg af 2 revisorer, pi valg er;

l0.Valg af 2 revisor suppleanter, pi valg er:

I LValg af faneberer og suppleant, pi valg er:

Valg af udvalgsformrend:

l2.Bygge og renoveringsudvalg, p[ valg er:

Kapsejladsudvalg, pi valg er:

EDB, Internet, Web-master, pi valg er:

l3.Eventuelt:

Ad. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen forslag var Leif G. Hansen, som blev valgt til dirigent.

Ad. 2. Formandens beretnins.
Svend Age EnevoldsJn bad om ordet: det er dejligt at der sker si meget, nu mangler vi
bare at fi at renoveret toiletterne i gavlen. Det vil blive taget op pi et kommende
bestyrelsesmpde.
Beretningen blev godkendt.

8

Jette Thorsort
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Lardag d. 7. iuni pA Sejsgrunden
Kl. 14.30 konkurrence og underh.
Grillen vil blive startet ca. kl. 17.30
K|.20.00 dans-musik-hyggelig samver.
@l - vand kan ksbes pA pladsen. Sidst
pA aftenen grillede polser.
Msd op og var med til at gare pinsen
til en fest.

RybAdelau g-Sej lklubben-Si lkeborg Motorbidkl ub

S { e : ' / .
1r?@ff**3 rnlo*wm

W Ny otiesuger er indkobr
,ffi.

t r  4*  ^  f r l  vrrkglgdsl .
{d,  dj . t_t&

F-{s@Cltff
\|#va*'d'tr Broderet stander kan nu

k/bes pi marinekontoret, pris kr. 100,-.

Maling af klubhuset
Malearbejdet skal gerne i gang her i
foriret og der mangles
frivillig arbej dskraft. Henvendelse til
Henry Knudsen tlf. 86 85 1211 eller
Peter Johansen tlf.86 85 56 88.

Valdemarsdag
S.M.K. medlemmer mPd op i
Alderslyst Kirke lgrdag d. 14. juni kl.
I1.50 Vi marcherer en tur rundt i
Alderslyst med vores fane, ca.l/2 time
Retur til kirken sarnmen med andre
foreninger & musik-korps. Silkeborg
Mandskor, der har 75 irs jubilaum,
underholder.
Fanebaererne i S.M.K. - Johnny
Lauridsen & Leif Thpgersen.
(Vi beklager den.forkerte dato i
drskalencleren)

Tankanlegget
Vi arbejder pi at fi seddelautomaten til
at virke bedre end den g@r nu.

Olieselskabet sender en teknikker ud for
at pr@ve at l@se problemet.

Country
Den 8.-
10.

august

Gustepakke
En gastepakke samt nummerplader kan
lejes i vores kantine i klubhuset, det
koster 200,- om ugen samt et depositum
pi 500,-. Pakken bestir afen stander,
hvor der er pitrykt SSB der stir for
Silkeborg sgernes Brosamarbejdet,
3 n@gler der passer til SMK, Silkeborg
sejlklub, og Ry Bidlaug. Mappen
indeholder ogsi en del info sisom love
og regler, vedtregter, sokort m.m. se
moder man en bfld med denne stander, er
det en gastesejler der har ret til at ferdes
i hele sosystemet samt i de 3 klubber.

Der afholdes speedbidskursus
i Sejshuset:

Lardagden 31/05
Sondag den 01/06

Had4' rffi rSimailb# r
3,-4.-6.juli pfr friluftsscenen i
Indelukket

Fra torsdag den 3. juli til l@rdag den 5. juli
er der HEDE RYTMER i Indelukket,
hvor nogle afde st/rste danske og
udenlandske solister og orkestre spiller
tidens store hits.

Festival

l 3
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Motorsejlere Opstart

Si starter trreningssejladserne igen, som man har lest i bladet havde vi en vellykket
sreson sidste 5r, det prlver vi igen i ir, si mgd op, og se om du ogsi kan blive bidt
af denne spendende disciplin, man lrerer at sette sine sejl, og lrerer sin bid bedre at
kende, vi er ikke "proffer" selv, si ver ikke bange for at mode op. De mere vante er
altid til hjrelp undervejs, mangler du en gast, er der ogsir mulighed for dette. Efter
traening er der briefing pi Sejsgrunden, hvor vi snakker hele forl/bet igennem, si alle
forhibentlig har noget med hjem i bagagen, de si kan arbejde videre med.

Traeningssejladserne starter onsdag den
7. maj, kl. 18,00 fra Sejsgrunden.
Derefter onsdag i de ulige uger.

Unibank Motorkapsejlads den. 24. maj
stafter med mgde i Akrogen kl. 10,00

Albani Motorkapsejlads den 20. sept.
starler med mpde i Akrogen kl. 10,00

Henvendelse til Kapsejladsudvalget:
Johnny Lauridsen: tlf. 86 81 33 46 - 40 I1 88 61
Jgrgen Holst: tlf . 86 81 12 80
Palle Christiansen: tlf. 86 8l l3'18 - 40 50 61 03

t4 t 5

Standerhejsning
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For katten hvor de slog

Vejret var noget ustabil men
holdt sig dog naesten t$ft. To
t@nder var hrengt op pyntet med
balloner og fyldt med slik, det si
godt ud, men si skulle i se
b6rnene de bliver da mere og
mere kreative for hvert ir, hvad
der ikke var affeer, prinsesser,
alkoholikere, klovner, pest, og
micky mauser, ja vi kunne blive
ved for 20b4rn var modt op og de var virkelig si flotte alle sammen.

Da bornene var
blevet inddelt i
store og smfl
gik der gang i
t@ndeslagninge
n, og der blev
virkelig sliet
til, si meget at
t@nden slog
igen si barnet
satte sig pi r. . ..
Langt om

S@ndag d. 9/3 var der fastelavnsfest
i klubben, synd forjer der ikke var
med det var virkelig noget af en
oplevelse.

I ir prgvede vi for f@rste gang at
henge tondelne op ornme i
girdhaven, og det tror vi bliver
stedet for fremtiden, for der kan man
da vare nogenlunde tprskoet.

lrenge gav tpnderne efter og karamellerne raslede ud, si var der
kamp om at fi flest mulige i lomrner, tasker og lignende.

Endelig kunne vi komme ind i varmen, hvor bprnene fik
sodavand og fastelavnsboller. Nu kom vores st6rste problem, der
var lovet nogle smi premier for udklrdning og der var kun 4
prremier og 20 flotte b@rn. Men det blev en alkoholiker en gang
pest en lille hvid fe og en klovn der fik praemier plus naturligvis
konger og dronninger.

En rigtig sjov og hyggelig eftermiddag.
Tak til alle jer der gav en hind med. Jens/Grethe.

l 6
l 7

Jette Thorson.

AFHOLDT PIGEFE5T

56 hor vi igen en vellykket pigefest bog os.
Vi msdtes kl. t4 - 32 glade piger, stortede med kaffe og
eblekage.
Snokken gik som sedvonlig livlig.

,iitifr, Efter kaffen blev de medbragte pakker fordelt pd bordet,
pakkelegen kunne begynde, men hvod skete der (olle slog seksere) vi
havde ved enlejl fSet terninger der kun var seksere pd (klovn Jette) vi
startede forfra.

Efter pakkelegen
bod vores
"opvortere" os om
of holde en pouse,
sd de kunne fd
dekket bord til
vores middog,
nogle gik en lille
tur, de dovne
rykkede ind ved

siden af , for at fA lidt til ot skylle stemmebdndet med.
Middogen stortede med en velkomstdrink, til forcet fik vi Lakseterrrne
m / kry dder urtedressi ng, hoved retten bestod at Helst egt o ksetyndsteg-
filet, en skon middag.
Vi sogle fr ivi l l ige t i l  at hjelpe t i l  med
ot ofvikle pigefesten til neste dr. Bodil
og Tnga meldte sig frivillig. 53 blev
lattermusklerne sat pd en hdrd prove,
nogle var oppe og f orte,lle historier,
festen fortsotte, de sidste forlod
klubhuset k1.23.30
Der skete noget hele tiden, sd vi glemte
rent foktisk of tokke vores "opvortere"
for det store stykkearbeide de hqvde
med os, plus den store t6lmodighed de
udviste, sd der skal herfra lyde en stor tqk til Knud, Erik & Kdre.

i. )i:i::
|',qf :



Nurmere beskrivelse af
kommende aktiviteter

Markedsdag
flndelukket)
Kom og g@r irets
handel, der srelges alt
fra nips, 61, pglser, t@j,
bidudstyr, motorer,
bide og meget mere.

Som noget nyt kommer T.I. Krydderier
med i ir, hvor der er ca. 400 forskellige
slags krydderier samt omkring 70 forskellige
slags The.
Falck demonstrerer brandslukningsudstyr og
afpr@ver ildslukkere for SMK's medlemmer.
Mgd op med familie, venner og bekendte.

Pinsetrref (Sejsgrunden)
Afholdes i flr af SMK, alle SMK, RB og
SSK medlemmer er velkommen, man kan
valge at sejle dertil eller komme fra
landsiden. Der vil blive tendt grill, hvor
man kan lregge sit medbragte k6d pi. Der
kan kobes drikkevarer i huset. Senere vil der
vrere 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
traener de mest almindelige og vigtigste
vigeregler. Vi sejler i vore bide ellerjeres
egne, som i Onsker. Interesserede gaster er
ogsi velkomne.

Valdemarsdag (flagdag)
Vi m6der op og fplger vor fane sammen med
de andre faner igennem byen. Vi slutter af i
Alderslyst Kirke.

Sankt Hans fest (Sejsgrunden)
Med bfll og hekse. Her vil der vrere noget for
bprn og voksne. Der kan kgbes 01, vand og

P0lser.
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