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Postbesorget biad
(8245 ARC.)

Kommende
qktiviteter:

Sondag den 15. februar kl. 14.00
Fastelavn for bom i klubhuset
HUSKTILMELDING!

Fredag den 5. marts kl. 19.00
Generalforsamling i klubhuset

L4rdag den 20. marts kl. 14.00
Pigefest i klubhuset

Spndag den 4. april kl. 10.00
Standerhejsning i Indelukket

SMK - ntt, udkommerfire gange on dret og bliver sentlt ud til ulle
SMK's medlemmer. Alle medlemmer karffi indlceg med i bladet. Det
kanvcere ris eller ros, der ermdske noget du gente vil kqbe eller
scelge, du hur en god id6, det kan v'cere en oplevelse pfr sQen, eller et
elLer andet du t'il indvie os andre i. Kontukt nig pd bludet, sti vi kun

fd netop dit indlrcg med.

Redaktor: Kire Hiigberg tlf. 86 80 08 58 - 25 85 ll 40
driver@webspeed.dk $
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1 Vinter i Indelukket )



Silkeborg Motorbidklub, Ahave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. Tlf. 86 8239 76
Kontortid hver tirsdag 18.30 til 19.30 (Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket)

Bestyrelsen

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

Nestformand
Per Nielsen
Tl f .  86 81 51 5 l
luna@nielsen.mail.dk

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

Sekreter
Jette Thorson
Ttf. 86 81 09 19
jette.thorson @
compaqnet.dk

RedaktOr
Kire Hcigberg
Tlf. 86 80 08 58
driver@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Toft Nielsen
TI f .86 81 10 24
da.nielsen @tiscali.dk

Bestyrelsesmedlent
Erik Andersen
Tl f .86 85 11 00

Udvalg
Benfin og Diesel
Erik Toft Nielsen
Kantine/Indelukket
Edk Toft Nielsen
Brosarnarbejclet
Arne Sommer
Pel Nielsen
Bygge og renovering
Benno Bechmann
Arne Sommer
Erik Andersen
Lars P. Elmer
Himmelbjerggtanden
Kire Hdgberg
Leif G. ThPgersen
Sejsgtunden
Pel Nielsen
Niels Just
Kirseburgrunden
Erik Andelsen
Knud Jensen
Fanebcere
Johnny Lauddsen
Leif G. ThBgersen
Internet (www. s -rn-k. ilk)
Henrik Toft Svauer
Bl{tcl
Kire Hcigberg
Jette Thorson
Bladet uclkommer
Prirno feb. deadline 15. jan

Prin.ro n-raj. deaclline 15. april.
P r i n ro  l ug .  dead l i ne  15 .  j u l i .

Pr imo uov.  deadl ine 15.  okt .

Vigtig telefon numre:
Alnrmcentralen
Falck
Silkeborg Politi
Skanclerborg Politi
Vanelforurening
Kontakt Beredskabsstationen
Amt sr e gis trerhry af bdd e
Husk, afmelding/enddng.
Ring til Ase Nielsen
Arhus Amt
Ge stere gistrering af bdde
SMK-s kantine
v/ Peter Thon'nann
Opsyn Inclelukket
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Formanden har ordet

I dette irets fprste udgave af SMK nyt, vil jeg benytte lejligheden til at
pnske alle medlemmer og samarbejdspafinere et Godt Nytir.

Silkeborgs@ernes brosamarbejde som er et samarbejde mellem Silkeborg
Sejlklub - Ry Bidlaug og SMK informerer i dette blad om eftelirets
brosyn og de arbejdel der skal udfpres i det tidlige forir. Fra SMKs side
udtrykte vi vigtigheden af at medlemmerne fra srcsonstart havde broer der

var repareret og brugbare senest l.maj, vi regner med at tidspunktet overholdes i 2004.

Marinekontoret ibner igen den 2.marts og er iben hver tirsdag fra kI. 18.30 til kl. 19.30 i
perioden frem til l.november. Et af bestyrelsesmedlemmel'ne har kontorvagten pi skift, vi
er der for at fi kontakt med medlemmerne i SMK spprgsmil, benyt lejligheden, du er altid
velkommen.

I det gule irsprogram 200312004 er datoen for standerhejsning den 1Lapril, det er en fejl
idet det er piskedag. Vi har endret datoen til den 4.april og hiber at mange mBder op til
standerhejsningen der sedvanligvis er en hyggelig formiddag hvor vi mgdes kI.10.00.
Efter at standeren er pi plads samles vi i klubhuset hvor SMK byder pi Bl og viurd.

I perioden fra den Z2.februar til den 3.marts er Indelukkets Spisested og klubhuset lukket pi
grund af vinterferie. De to toiletrum i klubhuset trienger til at blive frisket op og bliver i

samme periode renoveret og moderniseret.

Der indkaldes i dette SMK nyt til den irlige generalforsamling, dette er et arrangement der
normalt er godt besBgt, vi hiber det ogsi bliver tilfaeldet den 5.mats.

Pi gensyn til generalforsamlingen!

Benno Bechmann

PigefesI Den irlige pigefest afholdes lBrdag den 20. marls 2004, kl

f f +.OO I [luOtr"uset i Indelukket, hvor vi starter med
r eftermiddagskaffe. Derefter er der lotterispil og miske

plads til smi oven'askelser.
Vi slutter af med middag. MOd talst:erkt op og fi nogle hyggelige timer. Ogsi nye
medlemmer opfordres til at komme og mgde nye sejlervenner.

Pris kr. 100,00, medbring en gave til mindst kr. 25,00

Tilmelding senest den 13. rnarts ti l : Bodil t l f. 86 82 45 38, Inga tlf .86827275

eller til Peter i klubhuset nii tlf. 8682 6l'19

Vi ses!
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Ge neralforsamling i S M K

Silkeborg Motorbaad Klub indkalder herrned til den irlige generalforsamling i klubhuset
i Indelukket. Fredag den 5. marts 2004 kl. 19.00.

Dagsorden:
Valg af dirigent:
Formandens beretning vedrgrende SMK., og de nedsatte udvalg.
Kassereren afl regger regnskab.
Kassereren fremlegger nreste irs budget.
Indkomne forslag: (Forslag skal i skriftlig form vere formanden i hende senest
8 dage fBr generalforsamlingen.)

Valg i henhold til lovene:
Valg af kasserer. pi valg er:

Juletre med mange sp&ndte b4rn.

SBndag d. 7. december var der det irlige
juletrre i klubhuset. Ca. 50 bgrn var
m@dt op og havde medbragt foraldre,
bedsteforeldre, onkler og tanter, der var
virkelig trengsel i klublokalerne.
Juletreet var pyntet godt hjulpet af Erik
og Helles ba'nebarn. Da bolnene
begyndte at komme var det med store
Ojne og noget hvisken i kogene,
kommer julemanden?, det var vist noget
han var kommet til at love sidste ir'.

Efter at Kire pi bestyrelsens vegne havde budt alle velkommen, var det tid til at kornme
ud og danse om juletreet, n&sten alle deltog og
sang godt med pi de gode gamle julesalmer og
sange. Ja pi det tidspunkt var det lige fBr
klubhuset var for lille. Efter en god gang traven
val'mange ved at blive trette, om det var de smi
eller store ben er vi ikke helt sikre pi. Nu var
det si spandende om julemanden er en der
holder hvad han lover, der blev ribt meget hojt
og lenge, endelig kom han, trampene i sine
gamle trresko og slebende pi en kempe sek der
viste sig at vere fyldt med godteposer, men han
var slet ikke klar over at der var si manse bdrn

heldigvis havde han nogle flere ude i kanen.
Julemanden fik vist en god sludder med
bornene, om han lovede at komme igen
nreste ir er vi ikke helt sikre pi, men han
kan da ikke vere andet bekendt nir si
mange moder op for at mode ham, han
vinkede farvel til alle og forsvandt ud til sin
kane. Mens bgrnene var i gang med at
udrydde indholdet afposelne, kunne de
voksne muntre sig med glogg og ebleskiver
fi:a Peters kgkken. Nu kom legetante Lis pi
gulvet sammen med bgrn og voksne og der
blev bare leget og sunget, det var herligt at

se og hpre pi. Eftermiddagen var ved at vere godt brugt sit vi takkede pent afog hiber at
ses igen neste ir.

Som noget nyt i ir har vi haft sponsorer pi, nemlig Tollundgird og Candyking v/Per
Jakobsen, tak for det. Ogsi en stor tak til Lis for hjelpen.

P.s. et lille hjertesuk, vil i ikke godt melde jer til i lidt bedre tid.
Hiber i har haft en god jul og godt nytir.

6.

7 .

Arne Sommer

Andy Gren
Karl Bramsen

Leif G. Thggersen
Jltte Nielsen

Johnny Lauridsen
Leif G. ThPgersen

Lars P. Elmer

Johnny Lauridsen

Henrik Toft Svarrer

genopstiller

genopstiller ikke
genopstiller

genopstiller ikke
genopstiller ikke

genopstiller ikke
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller

genopstiller

genopstiller
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Valg af 2 bestyrelsesmedlemrner,
pi valg er: Jette Thorson

Erik Toft Nielsen
Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
pi valg er: Jens Wiirlz

Steen Jensen
Valg af 2 revisorer,
pi valg er:

Valg af 2 revisor suppleanter,
pi valg er:

Valg af faneberer og suppleant,
pi valg er:

Valg af udvalgsformrend:
Bygg. og renoveringsudvalg,
pi valg er:
Kapsejladsudvalg,
pi valg er:
EDB, Internet, Webrnaster,
pi valg er:

13. Eventuelt:

SMK vil efter generalforsamlingen v&re v&rt ved et lille traktement.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

12.

Jens og Grethe.



Vi gleder os til at verc din lokale forsikringspatuer og
rddgive om. hvordur du forsiktr dig, dit og dine.
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Boye Broer
Bidebroer
Flydebroer
Bolvrerk

Tlf.40 54 60 6l

www.boyebroer.dk
-- Vi bygger pi kvalitet -

B*Sn.mr#*r

Regler for g&stepladser i perioden 15. sept. - 10. maj

Du kan ved henvendelse til opsynsmanden tlf. 20 23l8 89 line en
bidplads i Indelukket op til 3 dage - uden beregning. Efter 3 dage
koster det 40 kr. pr. dag.

hvor de afleveres i den opstillede
container.

Der aftales pris for arbejdet
inkl. driftsomkostninger
til biden, med Brosamarbejdet.
Er du interesseret i jobbet
kan du ringe til:

Arne pi telefon 86 82 08 82

Efterlysning

Til den kommende s&son s@ger Brosamarbejdet en
"skipper" der med egen bid, en gang om ugen, vil
indsamle affaldssaekke fra de broer der horer under
Silkeborg omridet.

De indsamlede plasticsekke
sejles til indelukket,

Alt andet
er vand
ved siden
af!

ffiK&Kffiffiffiffiffi ffiKffiffiffiffiffiffiWffiffi

Kastaniehgjvej 37 . 8600 Silkeborg . Tlf. 87 22 66 88 . Fax 87 22 66 66
Besp g vor hj emmeside - www. silkeborgby ggecenter. dk



Brosamarbejdet
informerer.

Brosamarbejdet har her i efteraret foretaget et meget kritisk gennemsyn af broerne.
Formi"let med gennemsynet var at skaffe et godt overblik over hvilken tilstand
broerne, havde med henblik pi det kommende irs renoveringer. Sidan et gennemsyn
er der sadvanligvis gennemfgrt hvert ir. Nir gennemsynet i ir blev serligt kritisk
skyldes dette alene den iagttagelse at mange af broerne, pi trods af reparationer i
foriret, alligevel havde gentagne defekter gennem s&sonen.

Det stod rimeligt klaft, at mange af broerne har stiet i mange ir, og at alt tlavark
praktisk taget er ved at vere ridnet vek. For flere af broerne kunne vi konstatere, at
nir de alligevel stod og si rimeligt brugbare ud, skyldes dette alene de mange
delrepu'ationer. Nir der blev kigget mere kritisk pi materialerne var de
underliggende dele generelt didige, hvilket vel heller ikke er merkeligt idet mange af
broernejo har stiet der lige lenge.

Brosamarbejdet havde pi denne baggrund mulighed for at opstille to budgetter for det
kommende irs vedligehold. Et budget som var baseret pi en almindelig vedligehold
med udskiftning af synlige defekte bredder, og et budget hvor der tages mere radikalt
fat og hvor mere tvivlsomme broer fornyes. Disse budgetter skulle jo si efterfplgende
godkendes afde tre klubbestyrelser pi det irlige fellesmgde.

Fellesmpdet blev afholdt i november, der blev ikke ofret mange ord pi den skrabede
lgsning, hvorimod der var fuld opbakning til en meget gennemgribende renovering af
broerne. Der blev fra alle klubber tilkendegivet at broemes tilstand og funktion var
meget vigtig, og at der skulle ske en opgradering. Der blev samtidig fremhaevet at
broernes dimensionering i det omfang det var muligt, gerne mitte tilpasses et mere
aktuelt udvalg af medlemmernes bide.

En ikke ubetydelig del af denne beslutning er jo @konomi. Normalt renoveres der
arligt for ca. 50.000 kr. Den skitserede opgradering vil koste betydeligt mere og et
budget, for det der realistisk kunne gennemf6r'es neste ir', belober sig til ca. 110.000
kr'. Her skal jeg si nevne at bro 30. (Sliens6/savverket) er ikke med skpnt den ser
meget ringe ud. Det er valgt at s@mme stumperne sammen i denne omgang og fomy
broen iret efter. Materialerne i broen er ikke si ringe, men broen har veret udsat for
betydelige isskader flere gange. I disse beslutninga'ligger si ogsi en indikation af,
at der det fBlgende- eller de to fplgende ir skal investeres lignende store belpb i
opgraderingen af broeme.

Brosamarbejdet har i mange ir haft en reservekapital stiende. Det blev ved
fellesm/det besluttet at anvende denne pi det kommende irs renoveringer. Det
betyder at klubberne ikke skal betale et hgjere medlemsbidrag for det kommende ir,
(2004). For ir'2005 eksistere denne mulighed ikke, si her ligger det allerede nu klart,
at der skal tilfgres brosamarbejdet flere penge.

SJtKrAOe6.
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Der er indgiet aftale med en ekstern entrepren@r om at gennemf@re sivel
renoveringerne som broudskiftningerne. I aftalen indgir at broerne skal vere
ibrugtagningsklare I . maj. Vi hiber hermed at v&re fri for sidste irs lidt kedelige
konstatering, at der var broer som ikke var brugbare helt frem tiljuni.

Pi trods af at der nu bliver taget radikalt fat pi broerne mi vi jo fortsat forvente, at
der sker pisejlingsskader, at der sker afbrending af daksplanker med engangsgrill og
at andre smi ting gir til.
Selv om det tilstrebes at reparationer foretages af en ekstern entrepren@r, kan der jo

blive behov for at skifte et bret i ny og nre. Brosamarbejdet vil derfor fortsat have
behov for hjelp fra medlemmerne. Der vil til sesonstart blive indkgbt et mindre lager
af bredder i ca. de lenger der anvendes pi broerne. Der vil blive depot hos SMK pi
Sejsgrunden og pi Ry Malina. Mange medlemmer medbragte og udskiftede sidste ir
adskillige Bdelagte bredder, en trjalp som brosamarbejdet er taknemmelig for og som
brosamarbejdet ogsi geme vil gore brug af fremover. 

Leo Nielsen

Navigation INFO fra AOF Silkeborg Aftenskole

Her i vinteren 2003-04 er der 2 hold til Duelighedsbevis med 36 elever.
I efteriret var der t hold til SpeedbidsprBven.
AOF har siden opstart med Speedbidsprpven haft ca. 80 elever

AOF opstarter I hold til SpeedbidsprBven den 24. februu 2004
Tilmelding til Alex Mikkelsen tlf. 86 8l 65 56 eller AOF tlf. 86 81 21 00

SRC-VHF Certifikat opstart 17. malts 2004 Tilmelding AOF tlf. 86 81 21 00

VHF/SRC - RADIOKURSUS

VHF/SRC Kursus stafter den 17 13 2004 kl. I 8.30 pi Langspskolen ved
Papirfabrikken.

Eksamen i Arhus den2l 142004.

Er du interesseret, si ring til: Anders pi tlf. 86 85 40 57 el.51 29 29 20

OBS!
er flyttet til den

pisken.
Standerhej sning 4. aprllpga.
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Julebanko
Den 5. december holdt vi
som sadvanlig julebanko i
klubhuset Indelukket. Vi
starlede kl. 18.00 med
spisning, hamburgenyg,
grBnlangkil og brunede
kartofler. Da dette var sat til
livs, startede Birthe
Olesen salg afplader og
amerikansk lotteri. Kl. 19.00
starlede Erik
Rasmussen selve spillet, der
gik over 20 omgange med

kaffe pi I raekke, vin pi 2 rekker og en and pi pladen fuld. Der var igen i ar uholigt
rnange flotte sponsor gaver til vores amerikanske lotteri, si da spillet var slut ved 22-

tiden, var der vist ikke nogle af de ca. 70 frernmpdte "banko-freaks" der gik hjem
uden gevinst af en eller anden art.
E,n stol tak til de mange sponsorer, til Birthe Olesen der havde 25 irs jubileum som
plade og lotteri selger og voles tlofaste opriber Erik Rasmussen.

M.V.H. Erik Toft Nielsen.

Vi takker fglgende sponsorer til julebanko

Jgrgen Bjergird, Fptex torvet, Grej biksen, Bil ting, Jens Wijrtz, Kvisten blomster,
Sejs marinecenter, Special butikken, Jaco Superebest, Poul Munk biler, Ornso
rl6gnbutik, Blugsen Alhusbakken, Steen v. Helle auto, Frugtlageret, Jysk
se ngetB.jslagel', Indelukkets rninigolf, Anonym, Thyregods optik, Nprretorvs
pplsevogn, Spar To, Silkeborg Pallefabrik, Tollundgird, Svendsen vognmand, Kaj
Gclt vognmtnd, Farve og Lak, Svend Erik Siim, Kings Pub, Bjarne Hjort biler,
l(rrsten l3.jergrird (muld), Lykke sko.

I'- as t e lav nsfe s t ( H us k tilm e lding )

Nu er det ved at vere tid for tilmelding til fastelavnsfesten s@ndag
den 15. februar kl. 14.00.

Vi gleder os til at se rigtig mange bgrn og voksne til et par
hyggetimer.
Der vil vare gratis sodavand og fastelavnsboller til bgrnene, de
voksne kan kpbe ved Peter, Der vil v&re en lille pramie til

bctl stc/s.joveste udkkedning.

Tilnrckl .jcr pi listen i klubhuset eller til Jens og Grethe
Pi tll'. 8(r 85 13 25 gerne i god tid.

11
Jens/Grethe


