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aktiviteter:
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Lardag den 15. maj kI.09.00
Marinedag i Indelukket.

Lordag den 22. maj kl. 10.00
Nordea motorkapsejlads. Akrogen.

Lordagden29. maj kl. 13.00
Pinsetrref i Ry.

Tirsdag den 15. juni kl. 18.15
Valdemarsdag, Marieh gj kirke.

Onsdag den 23. juni kl. f 9.00
Skt. Hans fest pi Sejsgrunden.

Lordag den 7. august kl. 19.00
Grillaften, Sejsgrunden.

SMK - ryt1, udkommer fire gunge om dret og bliver serult utl til ulle
SMK's metllemnter. Alle metllemrner kun fd intlLccg rnetl i bludet.
Det kun vcere ris eller ros, der er mfrske noget du geme vil kqbe eller
srclge, tluhur en gotl idd, det kunvtere en opleve lse pd s@en, eller et
eller untlet du vil intlvie os untlre i. Kontukt mig pd bludet, sd vi kun

fi netop tlit indlrcg metl,

Redaktor: Kire Hiigberg ttf. 86 80 08 58 - 25 85 11 40
driver@webspeed.dk
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1 Husk Marinedag den 15. maj i Indehtkket)



Bestyrelsen

Fonnand
Benno Bechmann
Tlf. 86 82 91 50
bechmann@ 12mail.dk

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

Redaktqr /Webmaster
Kire Hcigberg
Tlf. 86 80 08 58
driver@ webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Andersen
Tl f .86 8s l1  00

Nestfonnand
Per Nielsen
T l f . 8 6  8 l  5 1 5 1
luna@ nielsen.rnail.dk

Sekreter
Ove Hoi Petersen
86 82 27 88
connel@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem
Erik Toft Nielsen
Tlf. 86 8t L0 24
da.nielsen @ tiscali.dk

yrelses suppl.
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Besl

Henry Knudsen

8685 1217

Peter Johansen

86 85 56 88

Revisor

Karl Bramsen

86 82 70 08

Olga Hug@y

86  81  31  96

Udvalg

l , l l s  l ' .  l l l n rc r
u6 r i2 l l  7 l

Niels Just
86  81  58  93

Leif G. Thggersen
86 84 87 13

Knud Jensen
86 84 74 84

Bodil Jensen
86 82 45 38

Johnny Lauridsen
86  81  33  46

Inga Enevoldsen
8 6  8 2 1 2 7 5

llcnzin og l)icscl: lrrik Toft Nielsen
Kanl inc:  l i r ik ' l 'o l i  Nic lserr
Spccdbfirl kursus: lrrik Toll Nielsen
lndclukkct: lrrik Artdcrscn
Mnrincrlag: l)cr Niclscn / I lcstyrelsen
l|lad: Kiirc l l i ighcrg / Ovc HOi Petersen
lnlcrnrl: Kurc I l i igbcrg
llrosnnrarlrr'.idct: / Ovc H0i Petersen
liyrnrcstcr: I)cr Niclscn
Pirrsctrt:l': Alne Somrner / Erik Toft Nielsen
Snnkt Harrs: Ovc Hoi Petersen / Per Nielsen / Erik Toft Nielsen / Erik Andersen
Afriggrrli'st: Arne Sornmer / Benno Bechmann
Sc'.isgrundcn: Ovc HOi Petersen / Niels Just
Himmclb.icrggrunden: Kire Hdgberg / Leif G. ThBgersen
Kirscbtrgrunden: Elik Andersen / Knud Jensen
Grillalten: Arne Somtner / Per Nielsen / Knud Jensen
Byggc og rcnovering: Benno Bechmann / Arne Sommer / Per Nielsen / Lars P. Elmer
Fanebtprc: .lohnny Lauridsen / Leif G. Thpgersen
Kapsqilads: Jol.rnrly Lauridsen / Jom Holst
Pigcf'cst: Ingl Enevoldsen / Bodil Jensen
Malcr: Hcrrly Knutlsen
Frikadcllc konkurrence: Peter Johansen
Juletrrc / Irastclavn: Jens Wiirlz
Revisor suppleanter: Leif G. Thggersen / Jytte Nielsen 86 84 79 98
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Vigtig telefon numre:
Alarmcentralen: 112
Falck: 70 l0 20 30
Silkeborg Poliri: 86 82 39 00
Skanderborg Politi: 86 52 L4 41
Vandforurening kontakt
Beredskabsstationen: 86 82 35 99

Amtsregistrering af bide
Hu sk, afmelding/aendring.
Ring ti l  Ase Nielsen
Arhus Amt: 89 44 66 00
Gresteregistrering af bide
SMK's kantine
v/ Peter Thorrnann: 86 82 61 79
Oosvn Indelukket: 20 23 18 89

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)

www.s-m-k.dk

I en tOr periode hvirvles st@vet rundt pi pladsen, af de mange biler der hele tiden passerer.

Svaret fra komrnunen var at der ikke ville blive brugt penge pi Indelukket f0r den nye vej
etableres.
Pi min sidste henvendelse om at fi repareret de huller der er i vejen nu, fikjeg et positivt

svar. Ve.lafdelingen er sat pi sagen og hullerne repareres i nreste rnined, med et bedre

materiale end det nuverende. Det er kun en midlertidig lpsning der arbejdes med en
lokalplan om den nye vej, nir den er vedtaget hiber vi pi forholdene bliver forbedret.

Arsmrerkaterne for 2003 var ikke beregnet til udendprs brug, efter kort tid var de fahnede

og uleselige. Vi fik mrerkaterne erstattet med nye og for at eftertomme flere Bnsker om at

have alle irsmrerkaterne i samlingen, sender vi i ar begge mrerkater.
Levering af Ol med egen etiket er ophgrt, ingen af bryggerier ne vil tilbyde denne service
lengere. Antallet af solgte Ol stir ikke i forhold til ornkostningerne. Vi har ikke fiet fornyet

voft sponsorat med Albani bryggerierne, men i stedet har vi fiet en aftale rned Tuborg cler
fremover er SMKs. sponsor.
Aftalen med Tuborg er kommet i hus med stor hjrelp fra vor forpagter Peter Thot'tnltnn.
I efteriret havde vi det irlige frellesmgde rned Hjejleselskabet - Se.jlklubben - l{okluhben -

Kajakklubben - og Ry Bidlaug. Ingen af klubberne lravcle komrnentarer og lllc udtrykte
tilfredshed med samarbej det.
Den 13.novetnber var der et feellesrnpde i brosarnarbejdet. I f'ebruar nullltltcrel al'SMK nyt

har brosamarbejdet en fyldestggrende information fta rnOdet og jeg fincler ikke anlcclning
til at gentage, men tilfpje at vi tilsluttede os lpsningen med at forny de broer, del ikke
langere kunne lappes samlnen. Fra brosynet i oktober blev det konstateret at det'var Inange
skader pi broerne og desvrerre var mange af skaderne de samme som blev repal'efet i
foriret. En liste viste at 17 broer trenger til en gennerngribende reparation og 3 bloer skal

udskiftes. Nye broer og reparationer belpber sig til ca. kr. 110.000,-. Vi stillede krav our at

arbejdet blev bestilt til udfgrelse afbrobyggeren si broerne var ferdige og klar til brug
l.maj 2003.
Fra og med denne sesons begyndelse har Tove og Niels Just Onsket at fratrede jobbet som

brosamalbejdets vicevrerter. Fra SMK skal der lyde en tali til Tove og Niels for det arbejde

de har udfgrt som vor representant i brosamarbejdet. Vi har fundet en aflOser, rnen hat'

ikke en endelig aftale hvorforjeg ikke her kan nrevne hvem det er.
Fra Gudenikommiteens brugerrid hvor bidklubberne er reprresenteret har bidklubberne
meddelt amtet to forslag til endringer, hvilket ikke blev indarbejdet, forslagene skulle

behandles i brugenidet. Ved brugerridets seneste mode i november blev forslaget om

sejlads i Skibstedvig afvist med den begrundelse at der er serlige natudnteresser i omridet

der ikke var forenelig med trafik. Det andet fbrslag om at flytte sejladshastighedsskiltet i

Rernstrup i ud til Kongsholm blev tiltridt, med den tilfOjelse at amtet skulle undersOge om

der var lodsejerinteresser som blev bergrt. Hvis det ikke er tilfreldet vil skiltet blive flyttet.

Udskiftningen af de gamle ngglelise til det nye kort system er nu ved at vrere fardig, der

mangler kun at blive udskiftet pi Kirsebargrunden.
De nye dgrrammer der var nBdvendige er frerdige og udskiftningen finder sted nir vejret

tillader det. Til de steder hvor der ikke er, korltis, er der ophengt en npgle til hengelisen"

der hvor kortet liser op. Eksempel til el-rummet i Indelukket hrenger n0glen i vrerkstedet.

Vi har beklaget at markedsdagen sidste ir mitte aflyses og jeg nrevnte at jeg senere i

beretningen ville orientere om dette irs arrangement.

Formanden har ordet

Bestyrelsens Arsberetnins 2fi)3. SMK.

Formandsberetning:
Silkeborg Motorbidklub er en af byens store foreninger, vi er i dag 851
medlenu-ner.
Efter sidste generalforsamling blev der afholdt et konstitueringsm@de den
l9.marts hvor opgaverne blev fordelt mellem bestyrelsesmedlemmerne,

der blev holdt et udvalgsmllde den 24.april med deltagelse af alle udvalgsmedlemmer. I
irets lob er der alholdt i alt l2 bestyrelsesmgder.
Vi indledte s&sonen med, at den nye kiosks forpagter havde klaget til Silkeborg kommune
"Fritid og Kultur" over, at Indelukkets spisested havde placeret et "is skilt" ved klubhuset.
Pi et mgde mellem pafterne, blev der opniet enighed om, hvem der handler med hvad og
der blev henstillet til, fremover at holde kommunen udenfor og selv klare den slags smi
problemer. I Bvrigt er forpagteren af kiosken holdt og vi ser frem til et bedre sarnarbejde
med en ny forpagter.
Pi et bestyrelsesm6de den 13.maj blev det konstateret at der ikke var opbakning til, at vi
kunne atholde rnarkedsdag og vi mitte desvene atlyse pi et sent tidspunkt. Det var meget
uheldigt og mange mitte k6re forgeeves. Vi har beklaget og undskyldt flere gange og jeg

skal senere i beretningen orientere om dette ars arrangement.
Den 26.maj var der bes6g af nogle unge mennesker pi Sejsgrunden. De udviste en utrolig
dirlig opfBrsel hvor de natten igennem plagede omgivelserne med en ulidelig st0j, holdt biil
med materialer der skulle bruges til brobygning, knuste Olflasker rnm.
Vi fandt biden de sejlede i og dermed ogsi hvem det var. Pi et rn@de rred lblie ldrenc og ilc

unge mennesker blev den erstatning vi havde glort krav pi accepteret. Folieltlrene og de
unge mennesker undskyldte meget og jeg er meget sikker pi at noge( lignende ikke
gentager sig. Fra bestyrelsens side mener vi ikke, at unge cler liner fblieldrenes bid, skal
negtes adgang til at benytte klubbens faciliteter, men vi har enclret ordensreglernes pkt.6

til; Efter k1.23.00 skal musik sang og tale drempes til alnindelig samtaleniveau.
Pi et rnpde med komtnunen klagede jeg over at stgvet tra belregningen pi vejen i
Indelukket var et oroblem.



I bestyrelsen har vi brugt meget tid og mange krcfler pi at fi et anangement op at sti. I
stedet for en markedsdag, som der ikke var tilslutning til, har vi reserrreret Lrdelukket
lprdag den l-5.maj 2004 til en Marinedag. Navnet har vi rendrct fia Markedsdag til
Marinedag for pi den rnide at markere at det er rnaritime produkter der skal samle
udstillere og besggende. Det mi forventes at "spens folk", eller et publikum der har en
maritim interesse, vil besBge Indelukket og orientere sig om rnaritime nyheder. Vi har
holdt det 1-Orste informationsmpde og fiet tilsagn fra Falck om at de deltager bla. med
afprgvning af ildslukkere, ogsi de lokale fblhandlere af bide - motorer og maritirnt
tilbehgr deltager. Kalecher - Hynder - Fiskegre.j - Speedbidskgrekorl med mere vil vere
tilstede. Vi regner nTed der vil vrere ca. 14 firmaer der udstiller pi Marinedagen. Der vil
vere fadgl og pglser pi grillen og tag endelig bornene med, de vil kunne fornBje sig med
en opstillet hoppeborg. Jeg opfordrer henned alle til at sette et kryds i kalenderen og
bes@ge Marinedagen lgrdag den 15. maj.

Beretninger fra de forskellige udvalg:
Bladudvalget: Kire Hdgberg
Jeg vil opfordre alle medlenlnerne til at benytte vores klubblad noget mere. SMK-nyt,
udkom-mer fire gange irligt og bliver sendt ud til alle SMKs medlemmer. Alle medlemmer
kan fi indlag med i bladet. Det kan vere ris eller ros, kOb og salg, - eller du har miske en
god id6, det kan vrere en oplevelse pi sgen, eller et eller andet du vil indvie os andre i.
Kontakt -ig pi bladet, si vi kan fi netop dit indlaeg med.
Bygge og renovering: Lars Ehner
De planer der ikke blev gennemfgrt i 2003 forsBger vi nu at fi gennemfprt i2O0l. Det nye
Sejshus skal have en udvendig farvelps impraegnering. Der skal nyt tagpap pi skuret og
indvendigt skal der friskes op med rengBring og maling
Himmelbjerggrunden: Kile Hcigberg
Der er bygget 4 nye broer, pergolaen er frerdigbygget og der er opsat nye bord/benkset,
samt nyt kpleskab. Tak til de frivillige der har bidraget med deres arbejdskraft. Nye
projekter i ir vil evt. vere at fi strgrn monteret pi vinkel broen, da en hel del bide trakker
str0m fra kun et stik.
Endvidere er der planer om at legge gulvbelegning i rummet hvor kpleskabet stir.
Julsg har taget en stor bid af kysten i vinter, si der bliver sikkert ogsi et projekt her.
Sejsgrunden: Per Nielsen
Der er opsat SMK bogstaver mod spsiden og installeret TV. Selvbetjeningen med gl salg
fungerer fint. Brofagene har forskubbet sig i forhold til pelene, broen er derrned usikker og
mi repareres som noget af det fgrste i det tidlige forir.
Kirsebrergrunden: Erik Andersen
Vi har l@seligt undersBgt rnuligheden for at fi el pi gnrnden, rnen dette blev hurtigt opgivet
der er tale om en rneget stor investering. Broerne er sk.rve og triprlger til fornyelse eller
reparation. Et forslag om brug afelefantriste til broerne, der skal forhindre andernes affald
undersoges n&rnere.

Kapsejlads: Johnny Lauridsen
Det lykkedes igen i 2003 at afvikle 2 kapsejladser. Unibank cup den 21.maj og Albani cup
den 14.september. Sejladserne blev afviklet pi en trekantbane pi Julso, rned efterfglgende
distance sejlads ogsi pi Julso. lgen blev der brug for alle pokalerne, der var LM 21 -24-23

bide der deltog. Vi vil gerne rette en stor tak til Silkeborg Sejlklub for velvillig assistance
ved sejladserne. Den gode sommer var rnedvirkende til at vi kunne sejle trreningssejladser
n&sten hver onsdag.
Kantinen: Erik Toft Nielsen
Et firma har med specialvrerktoj renset Udluftningskanalerne i lokalet. Der er sat 2 nye el-
radiatorer op i klubhuset. Dame og herretoiletterne er lige blevet renoveret, med nye fliser
pi gulve og vaegge, nye lofter, nye urinaler hos herrerne og som noget helt nyt, vannt vand
i haneme.
Benzinfi)iesel: Erik Toft Nielsen
Seddelindkastet ved tanken er fornyet, men det er stadig kun rnuligt at k0bc for urax. kr.
400,00, da dette belgb ikke kan hrcves.
Speedbidskursus: Erik Toft Nielsen
I saesonen 2003 afviklede vi 5 kurser med ialt 94 cleltagere, hvolaf'allc bcstorl. Vi
fortsetter med fornyet styrke og det fprste kursus i dette irr er booket op og startL.r' clen l7-
I 8.april.
Malerudvalget: Henry Knudsen
I lgbet af iret er klubhuset blevet malet ferdig. fubejdet med renovering af toiletterne var
frerdig i denne uge. Det manglende malerarbejde bliver frerdigt i nermeste frernticl.

Aktiviteter og forventninger til det n.ve 6r:
Det er nevnt under de forskellige udvalg hvilke aktiviteter der settes i gang ogjeg vil
gerne fretrhreve vigtigheden af at broerne renoveres pi Sejs og Kirsebrrgrunden og hibc
pi at vi kan fi et godt tilbud, fra det hold af frivillige brobyggere, som vi har i SMK.
Forventningerne til det nye ir er, at de aktiviteter der er nrevnt i udvalgene gennemfpres
som planlagt.

Til slut rettes en tak til klubbens sponsorer, leverandprer, restaurat@r og personale, samt
pvrige samarbejdspartnere og ikke mindst de der har stillet frivillig arbejdskraft til
ridighed.
Tak til bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde i det ir der er giet.

Benno Bechrnann
formand



Referat fra ordinar generalforsamling i SMK, fredag d. 5. marts 2004
kl. 19.00, i klubhuset i Indelukket.

Dagsorden i henhold til foreningens vedtregter:

l. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning vedr?rende SMK., og de nedsatte udvalg.
3. Kassereren aflagger regnskab.
zl. Kasseleren liemlegger naeste irs budget.
5. Indkomne forslag: (Forslag skal i skriftlig form vaere formanden i hande senest 8 dage fpr

generalforsiunlingen. )

Ad. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsens forslag var Palle Chu-istiansen, sorn blev valgt til dirigent.

Ad. 2. Formandens beretning. (Formandens beretning vedlagt.)
Leon Nielsen bad om ordet: utilfieds med at Markedsdagen er lavet orn til Mar:inedag. Jeg
og Henry Knudsen ville gerne havde stiet fbr "Markedsdagen", da vi mener at det er sjovere
med forskellige boder.
Formand: For at undgi aflysning, pr@vel vi at lave en Marinedag, g0r det noget at det kun
handler om det maritime.

Beretningen blev godkendt.

Ad. 3. Kassereren, Arne Sommer, fremlagde og gennerngik rcgnskabet for 2003, som viste et
overskud pi kr. 1 -5 1. 166,-. Regnskabet blev godkenclt.

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

Formanden: Hvorfor er der ingen der reagerer pi, at vi er ved at spare pellge srtrttnen. vi
hiber at der snarl bliver en grund til salg, si hvis der er nogen der horer noget si lad os det
endelig vide. Karl Mglgird: Vi havde skam set det og vi syntes det er en rigtig god id6 - si
det er bare OK.

Ad. 5. Indkomne forslag. Der var ingen.

Ad. 6. Valg af kasserer: Arne Sommer blev genvalgt.

Ad. 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer: Erik Toft Nielsen blev genvalgt, nyvalgt blev Ove H0i.

Ad. 8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter: Nyvalgt blev Peter Johansen og Henry Knudsen.

Ad. 9. Valg af 2 revisorer: Karl Bramsen blev genvalgt, nyvalgt blev Olga Hugoy.

Ad. 10. Valg af 2 revisor suppleanter: Leif G. Thpgersen og J1'tte Nielsen blev genvalgt.

Ad. I L Valg af faneb€erer og suppleant: Johnny Lauritsen og Leif G. Thpgersen blev genvalgt.

Valg af udvalgsformand:

Ad. 12. Bygge og renoveringsudvalg: Lars P. Elmer blev genvalgt.

Kapsejladsudvalg: Johnny Lauridsen blev genvalgt. EDB,

Intemet, Webmaster: Kire Hcigberg blev nyvalgt.

Ad. 13. Eventuelt:
Frank Nielsen fra Seilklubben: Tak fordi vi mitte vere med, det er nok rekord tid for en
generalforsamling. Tak for godt samubejde.
Kurt fra Ry Bidlaug: Dem der k6rer stille kprer godt, det er dejligt at rn@de jer pi soelne.

Fonnanden bgd velkommen til Ove HBj i bestyrelsen, og sagde farvel til Jette Thorson.

Valg i henhold til lovene:

Valg af kasserer, pi valg er: Arne Sommer

Valg af 2 bestyrelsesmedlemrner,
pi valg er: Jette Thorson

Erik Toft Nielsen

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter,
pi valg er: Jens Wiirtz

Steen Jensen

Andy Gren
Karl Bramsen

genopstiller

genopstiller ikke
genopstiller

genopstiller ikke
genopstiller ikke

genopstiller ikke
genopstiller

9. Valg af 2 revisorer,
pi valg er:

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

I l.Valg af fanebaer og suppleant,
pi valg er:

Valg af udvalgsformrend:

I 2.Bygge og renoveringsudvalg,
pi valg er:
Kapsejladsudvalg,
Pi valg er:
EDB, Internet, Webmaster,
Pi valg er:

l3.Eventuelt:

Leif G. Thggersen genopstiller
Jytte Nielsen genopstiller

Johnny Lauridsen genopstiller
Leif G. ThBgersen genopstiller

Lars P. Ehner genopstiller

Johnny Lauridsen genopstiller

Henrik Toft Svarrer genopstiller
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Godkendt og underskrevet af:

Palle Christiansen
Dirigent

Benno Bechmann
Fomand

Jette Thorson
Sekretaer

SKYTTEHUSET'S CAMPING & CAFETERIA
Svejbakvej 3 - 8600 Silkeborg tlf. 86 84 51 11

-rF- 
''Skyttehuset" 

byder &

ifi.3 velkommen til en ny seson fra

/r';ff. 2t4 _26/9 2004.

Fra l9l5 holder Cafeteriet ogsi ibent pi alle
hverdage.

Bill * Bente '+ Freddlt 'Y Debbie
Vi ses pd "Skyttehuset"

Alt andet
er vand
ved
siden af!

Fra SMK skal der lyde en stor tak til Tove og Niels Just for det arbejde de har udfgrl som,
brosamarbejdets vicev"rfter, tak for virkelig godt samarbejde.
Niels Just: Nu har vi vreret skraldemrend i 5 ir - det har veret spendende, men vi henstiller til
at folk komn-rer skraldet i de dertil indrettede poser. Fonnanden takkede dirigenten, for
veludfort arbejde, n-red god ro og orclen, det tiler sagtens en gentagelse.

Silkeborg MotorbAdklub inviterer til

Marinedag
l lndelukket

15. Mai 2004 kl. 09.00 - 16.00

"Soens folk", eller et
publikum der har en
maritim interesse, er
velkommen til at
bes@ge Indelukket og
orientere sig om
maritime nyheder.

Falck deltager bl.a. med afprgvning af ildslukkere,
ogse de lokale forhandlere af bflde - motorer og
maritimt tilbehgr deltager. Kalecher - Hynder -
Fiskegrej - SpeedbfldskOrekort med mere vil vrere
tilstede.

Der vil v&re fadgl og pplser pa grillen og tag endelig
bgrnene med, de vil kunne forn@je sig med en
opstillet hoppeborg.

ffiK$;Kffiffiffiffiffi ffiKffiPffiffiffiffiffiWffiffi

KastaniehBjvej 37 . 8600 Silkeborg . Tlf. 87 22 66 88 . Fax 81 22 66 66
B e s fl,g vor hj emmeside - www. silkeborgby ggecenter. dk

l l

Ktu**#tqo
I Onbetrefuing af \ddfiynder.

I \gparation af forfecfrcr,
o litsfue ing af ftynder

I Qingfor uforpttgten[e til6u[,
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Risbjerg Marine
Kom og prav en kajak pA marinedagen i Indelukket

den 15. maj,

J
i
A murinedug den I 5/05-2CI04

Oasis Evolution havkaiak inkl. pagaj, ovenrak og redningsvest. Normalpris 6.900 kr.

Sertilbud pd marinedagen 5.999 kr.

Ny Ryds 390 iolle m/ Honda 2,3 HK 4 takt. Normalpris 16.650 kr.

Sartilbud pd marinedagen14.500 kr.

Se vores gode brugtbiidsti lbud pA

www. risbj erg m ari ne.d k
Risbjerg Marine v/ Ole Risbjerg - Horsensvej 5 - 8600 Silkeborg

Telefon 87 20 60 0B eller 30 32 60 0B

Calrr.r in 160 blue ekltolod
l)ybde, lemperatur og l'ar1 transduser til hrcknronlering

16ti  r  160 pixel og.1000 watt
dual transduser 50i200 kHz

Dct rigtige ekliolod hvis du ogsl kan lide ru fiske
Ilris l{r, 2.199,-

Svomnreveste til Kr. 248,-

Garmn-r 80 clikokrd
nred transduser til hnkmontering
godt el ikolo<i t i i  den r igt ige pris

Kr. 1299,-

Vandslii, tLrbes, llreeboards. til leg i vnndet

Importnr og forhandler af: Chaplrral, Nidelv, Bella, Flippero Aquador, N{alitru,
{) rcsc e nto lllerc u ry, t\'l erc ru iser, }'r m ah a

Stort udvalg af udst.vr. rese rvedele, pltjemidler, gaveartiktler
og alt det sjove ti l  l ,andsport

t2 1 3



SEJS AUTO.&
MARINECENTER'/S
V/SVEND OG JOHN POULSEN

TLF.86 8464 14

MOBIL 30 81 28 33 - FAX 86 84 -5.s u l

AUT. FOR}IANDLER AF: VOLVO

PENTA - MARINER_ SUZUKI

BESOG VORES HJEMMESIDE:WWW.SEJSMARINE.DK

VI GIVER DIN BAD OG MOTOR ET FORARSCHECK. 
"

RING ALLEREDE I DAG FOR TIDSBESTILLING OG FA EN
PROFESIONEL RADGIVNING OG SERVTCE.

HJ,ELP TIL SOS,ETNING OG OPTAGNING.

Annrs sronn mr
ORNVIK 460 CRUISER
MED MARINER F4O ELPT -

EFI4.TAK
NORMALPRIS KR. I 00.995,-
SPAR KR. 7.505,-
KAMPAGNEPRIS KR. 93.490..

SALG AF NYE E,&Og OC
MOTOIIER

ALLE nApfypBR OG BADMOTORER KOBES, S,€LGES OG REI']AIIERES,

KIK IND I VORES BUTIK, HVOR VI HAR ALT I TILBEHOR OG
KLARGORING TIL BADE OG MOTORER + MASSER AF NYE
FOR.A.RSVARER.

KOM OG FA DE NYE 2OO4 UDSTYRSKATALOGER FRA WATSKI'
MARINEWORLD OG PALBY HELT GRATIS OG HUSK: VI GIVE,R -IO A/O

pA nl-r I UDSTYR Y 'KAB OVER KR. 3OO,-.

HUSK MARINEDAG I INDELUKKET D. 15/5.04
HVOR VI VIL PRASENTERE MANGE SP,€NDENDE NYHEDER OG HAR

EN MASSE GODE TILBUD.

MED VE,NLIG HILSEN SEJS MARINECENTER VS

t4

ffi

*

ffiY ffiAffiffiffiY**ffiffiI

rNNIJ*TffiI\IHJ JS . *Sfr.* ffiY
TffiLHF*f{ SS $S AS 44
*-rrwil; rytwadfu yg#psst.tsl*.dk

*Vinterkon$srssrin$ *S
upbevnring af h&de

* $prajt*rnelift$ af h&de

* Hempel autoriser*t
O$trt0$s-fisntfir

*Alt i nptering$nrh*jd*

* F*rsikrin$$skadsr

* fidarin*k*nsillsntbi*tnnd
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I Samarbejde med S-M-K tilbyder NAUTIC Mitrirtc tlct

lovbefalede speedbidskprekort

Se www.s-m-k.dk for mere information og kurstlsprograrn, Eller

ring pi tlf.: 86 8l l0 24

Sd starter trreningssejladserne for motorseilere igen.

MOd op og se om du ogsir
kan blive bidt af denne
spandende disciplin, man
lerer at sette sine sejl, og
larer sin bid bedre at
kende, vi er ikke "proffer"
selv. si var ikke bange for
at deltage. De mere vante
er altid behjelpelige
undervejs, mangler du en
gast, er der ogsi mulighed
for dette. Efter trrening er
der briefing pi
Sejsgrunden, hvor vi
snakker hele forlobet
igennem. Vi hiber at de
nye deltagere fir en god
oplevelse og noget konstruktivt rned hiern i bagagen, de si kan arbejde videre med.

Sidste ir se.llede vi alle de ulige uger, men
pi de l ige uger, lrvis vejret t i l lod det,
se.l lede vi ogsii.

Sidste sason var ekstrem god, si der var
kun et par gange vi ikke konr al 'stcd pga.
dirlig vejr.

Vi starter Trreningssejlads onsdag den 5.
maj, kl. 18,00 fra Sejsgrunden. Deretter
onsdage i de ulige uger.

Nordea Motorkapsejlads den. 22. Maj,
vi rngdes i Akrogen kl. 10,00

Albani Motorkapsejlads den 18. sept.
Ogsi med frenlnpde i Akrogen
kl .  t0 ,00

Kapsejladsudvalget:
.lohnny Lauridsen:
rlf. 86 81 33 46 - 40 l7 88 67

.lprgen Holst:
r l f .  86 87 72 80

-il
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s--ffi'#+ #:::,: Ww*
Stort trdvalg af nye og br-ugte -wSAE

hArle r-rpr rncrtrrrer i TTrange €tr

fa-brika"ter" ffiFil$FiWiEf

Vi. har altid et godt tiltmd
n6"r det dr:ejer sig orn raye
eller bruggte b6-de og rnotorer.

TTIIER{EUTTY

5A$ AUT$* &
fYIARINECIHT€fi r/s

r*"*'J* 4,,,{,4-**--4.-"**
'r./ Ii'B.'rt) ()€3.*ilf.i t'.r,.rf.Sf* 

,&$
TLF- 86 A4 64 14

&1fit3ll ?l t\2 '$$ d1 - FAX S{> 8d 55 i1}

l"it?t,/SAL$ .- lt$Fry\[eATlr-]r'"i/gfRvlf-E
,f4rj tltLEft. SAtlE ()l} sl\r-uv1{.'l{(}R[g

ffiffiffiffiwffi
;

ffiffi
VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING &

SILKEBORG SPBCIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsdtoften 6 - Tlf. 86 83 61 33

nir biden skal sikkert pi land for vinteren- Ogsfl nir biden skal sikkert pd: land fbr vtnteren -

YNilfrHf;

I'igefest 2004

Vcd pigefesten i foriret 2003 blev cle ll'emnrodtc l'cstdeltagere spurgt, om der var" nogen, der
lrirvde lyst til at vare med til at arrangere pigef'esten i 2OO4.
I)ct skal navnes, at det var en hyggelig f'est med ca. 32 deltagere. En af aktiviteterne var at
spille pakkeleg med terninger. Vi var nogle stykker, der blev lidt skuffede over det, for vi
havde bestemt regnet med, at vi skulle spille lotterispil. Derfor meldte Bodil og jeg (Inga)
os til at vrere med til at arrangere dette irs pigefest ud fra devisen: "Man kan ikke brokke
sig og si ikke ggre noget ved det". Vi havde heldigvis sikret os, at vi havde nogle piger der
ville "bakke op", nemlig Karin, Britta og Kaja.
Pludselig var tiden kommet, hvor der skulle planlregges og handles. Annonce i bladet,
tilmeldingsfrist, planlegning med Peter i klubhuset, sponsorer, Okonomi, hvem ville hjaelpe
og meget mere.
Da tilmeldingsfristen udlgb, var der 18 tilmeldte. Vi besluttede, at vi ville afholde festen,
selvom vi fik at vide, at grunden til at der ikke var flere tilmeldte va.r, at vi havde valgt at
spille lotterispil. Vi vidste, at de der havde meldt sig kom for at fi en hyggelig dag.
Samtidig havde vi havde jo allerede engageret os med tilrettelreggelsen, indsamling af
sponsor-gaver, m6de med Peter og vi ville ikke skuffe os selv og de der havde tilmeldt sig.
Vi syntes ogsi, der var vigtigt at gcnncrnfgre arrangementet, si traditionen blev holdt.

Den 20. marts kom og vi fik en
rigtig god f'est. Vi havde 4
vcloplagte "tjcnerc" Steen,
('hristi ln, Svcn-Aagc, og Knucl, der
hclc tl lgcu sl,trgcdc lur, at vi havdc
rlct gtxlt og ikkc nranglcdcr nogct.

Alle pigerne fplte sig vist I idt l irrkl: lcrlc, rrrcrr t lct vll t l l  ogsli rncrringcu.
Vi stMede med lagkage og knl' lc. I lcle l lcl blev tlcl spil lcl krttcl ispil kryrlrct rrrctl
rrrnerikansk lotteri og snrii ovclllskelscr rrrrtkrlvt' js.

Pirkkcr, pakkcl i ih hvol var t lor'
lulango pakker - bide denr vi selv
hlvdc rnedbragt og de rnange
dc.i I i gc sponsorgaver.
Nu var der brug fbr et pusterum,
lrvor vi kunne beundre alle
hinandens gevinster, snakke, grine
og nyde en dejl ig drink mens vi
gledede os til aftenens menu.
Det var Hawai-koteletter med salat
og ris og desserten hed tiramisu.

Ingen fest uden glade sange - selvfglgelig "Silkeborgvalsen" og en meget populaer sang om
rnad (noget med 20 grise, kiks, 2 bananer, 5 torsk med haler o.s.v.). Den var meget sver, sA
vi forspgte et par gange og blev ret gode til sidst.
Vi vil gerne sige tak til Peter for dejlig mad, godt samarbejde og stptte - tak til sponsorerne
- tak til vore 4 hjrelpere og ikke mindst tak til pigerne, der mpdte op.

Bodil, Kurin, Brittu, Ku.ju og lttgu.
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Tak til fplgende sponsorer:
Inspiration, Matas, Bojesen Isenkram, Dansk Papirvare, Grej Biksen, Bil-ting, Elkiier' Cafe'

Damita, Munkekroen, SOhgjlandet, Parfumeri La Femme, AMIA, Frisor Camaby, Pinkie,

Kaj Geert, Seis Marinecenter, Kvickly, Fptex, Jysk Sengetpjslager, Siirn Bid & Motor.

AOF, FAXE, Silkeborg farve & Lak, GrOn Fritid' Glasvrerkstedet'

Bladet udkommer
Prirno februar. Deadline 15. januar

Primo maj. Deadline 15. aPril.
Primo august. Deadline 15. juli.

Primo november. Deadline 15. oktober

Sondag den 15. februar var der
fastelavnsfest i klubben.
Tgnderne blev hangt op omme
i gi.,rdhaven.
Vejret var fint.

To t@nder var hrengt oP Pyntet
med balloner og fyldt rned slik,
ca. 30 bgrn var modt op og de
var virkelig si flotte alle
sammen.
Da bornene var blevet inddelt i
store og smi gik der gang i

t/ndeslagningen, og der blev virkelig
sliet til.
Langt om lenge gav tonderne efter og
karamelleme raslede ud, si var der
karnp om at fi flest mulige i lommer,
tasker og lignende. Endelig kunne vi
komme ind i varmen, hvor bornene fik
sodavand og fastelavnsboller. Der var
prremier for bedste udklredning plus
naturligvis konger og dronninger.

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

Fastelavn

20

-- Vi byggt'r '  l l r i  kvnli l t ' l  -

Vi ghder os til at vere din lokale forsikdrgspillner og
rddgive om, hvordm du forsikrer dig, dit og dine.

Tlf. 86 80 40 44 Pnffi$ff*ffSffru

Boye Broer
Bidebroer
Irlyrlchroer
l lolvrr:r 'k

ffi\ trtr P&mnrmt na &
t[d$i$t F t ** dtr*ffi | nF {tl fitf ffiMt

tffiffitrJ &6&d Wt4[E&f t$tff 
-1tr 

EftIffilrrrrar, . -;-...-- {REff
W FLHffiSIM&'s Et-SffftVffiE ffiI

Nsryeskov Hnkke 3S - &ffifrS $ilkeborg
A[ i El"inrtelatloner, Htidovxrer, Antcnnp, Telo, Oain, Aarmtr,

Indok4inm (6envex og Sentr'*|etor*ugeil" lan{ {-ift udl*ining.

fi'r{$ 8S ff? 48 99
llttlfi ti*:, km,mrdrllqrilh/

' 
tAx ' $0 8ii 'l;l t0

i t /R-rqi ,  l l ( . t r lu i ,1

vwuiv alnrnrdm.rllkttSorg dk

ffit-tt
lf,J\qrl,qr,biltlnu,{ik

I-IH0SRUS . il*tlusTaf
VENTILATIOH

TOI)ERANLITG
v/ Kaj Johansen - l lohlsvci . l  l t ()(X) Si lhclxr lg

SALG - SERV|CIlt  - MON'I 'A(; l i
TLF. 86 B0 13 22 - 40 .s I l .l -ll

INDUSTRIVEJ 14. 8680 RY

TELEFON B6 89 26 44

NY BADEBYGGERI

BoUr Brocr
' l ' l f . . l l )  5.1 (r l) (r l

www. lroycl l t 'oet ' .  t  I  l t
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Standerhej sning 4. aP ril

Et flot fremmode trods silende regn. Formanden
holdte tale der bl. a. omhandlede nye tiltag den komne

s&son. Vi sang den omdelte sang og si skulle

standeren til tops. Det blev Johnny Lauridsen der i ir

fik eren. Bagefter var der Ol og vand i klubhuset-

Valdemarsdag
MOd op ved Mariehgj Kirke tirsdag d. 15. juni kl. 18.15. Med hpjt

hevede faner marcherer vi og andre foreninger en tur rundt i

sydbyen. Spejderkorpset forer an med god musik.

En utrolig flot tur hvor mange nysgerrige ved lyden af

Spejderkorpsets dejlige musik samles pi gaden i vinduer og pi

altaner. Turen varer ca. l/2 time, hvorefter vi berer fanerne ind i

kirken.
Presten prediker og vi lytter lidt til korsang, der overrekkes nye faner'

Til slut gi,r vi uden for Kirken og ruller fanerne sammen.

Johnny Luuridsen

Speedbddsk4rekort.
Si er vi startet pi en ny s&son, og vi har atholdt det fprste kursus

der lob af stablen den 17. og I 8. april fra Sejsgrunden, der var 3 I

deltagere som alle havde en god og lrererig weekend, og alle bestod'

Neste kursus afholdes d. 12. og 13. juni, hvor der endnu er ledige

pladser.
F.is"n et k. 1745,-. Tilmelding sker ved henvendelse til Erik Toft

Nielsen pi
tlf.40 33 06 88 i dastimerne eller 86 81 1024/29 6075 52 aften og weekender'

Erik Toft Nielsen
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