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< Et stort trce, vceltetle i Intlelwkket untler stor"nten )

Sgndag den 13. februar kl. 14.00
Fastelavn for born i klubhuset
Husk! tihnelding til Jens Wiirtz pi tlf. 86 85 l3 25.

Fredag den 11. marts kl. 19.00
Generalforsamling i klubhu set.

Lgrdag den 19. marts kI. 14.00
Pigefest i klubhuset.

Sondag den 10. aprit kI. 10.00
Standerhej sning i Indelukket.

Bladet udkommer:
Februar. Deadline 15. januar

Maj. Deadline 15. april.
August. Deadline 15. juli.

November. Deadline 15. oktober

SMK - nyt, udkommer fire gange ont dret og bliver sentlt utl til alle
SMKs metllernrner. Alle metllemmer kunfd indlwg metl i blutlet.
Det kut t,cere ris eller ros, der er ntdske noget du gerue vil kpbe elle r
srclge, du ltur en gotl itl6, det kan vcere en oplevelse pd s@en, eller et
eller anelet du vil irdvie os andre i. Kontakt mig pd bladet, sft vi kan ffi
netop dit indlccg metl.
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Redaktgr: Kfire Hiigberg Tlf. 86 80 08 58 - 25 85 11 40 ^_O=
driver@webspeed.dk q'
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Udvalg

Formand
Benno Bechmann

Tlf. 86 82 91 50

bech-
mann@12mail.dk

Kasserer

Arne Sommer

Tlf. 86 82 08 82

britex@mail.dk

Redaktgr /

Webmaster

Kire Hogberg

Tlf. 86 80 0B 58

driver@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem

Erik Andersen

Tlf .  86 85 11 00

Bestyrelses
Suppleant
Peter Johansen
86 85 56 88

Revisor
Karl Bramsen

86 82 70 08

Nrestformand
Per Nielsen

Tlf .  86 81 51 5 I

luna@nielsen.mail.dk

Sekreter

Ove Hoi Petersen

8 6  8 2 2 7  8 8

connel@post.tele.dk

Bestyrelsesmedlem

Erik Toft Nielsen

Tlf. 86 8r r0 24
da.nielsen @ tiscal i.dk

Bestyrelses
suppleant
Henry Knudsen
8 6 8 5  1 2 7 7

Revisor
Olga Hug0y

8 6  8 1  3 1  9 6

Knud Jensen
86 B4 74 84

Johnny Lauridsen
40 l7 8867

Lars Elmer
86 82  33  7 l

Jens Wiirtz
86 85 13 25

Leif Thogersen
86 84 87 13

Benzin og Diesel: Erik Toft Nielsen
Kantine: Erik Toft Nielsen
Speedbid kursus: Erik Toft Nielsen
Indelukket: Erik Andersen
Marinedag: Per Nielsen / Bestyrelsen
Blad: Kire Hiigberg / Ove HOi Petersen
Internet: Kire Hdgberg
Brosamarbejdet: Arne Sommer / Ove Hgi Petersen
Fyrmester: Per Nielsen
Pinsetrref: Arne Sommer / Erik Toft Nielsen
Sankt Hans: Ove HOi Petersen / Per Nielsen / Erik Toft Nielsen / Erik Andersen
Afriggerfest: Arne Sonuner / Benno Bechrnann
Sejsgrunden: Ove HOi Petersen / Niels Just
Himmelbjerggrunden: Kire Hcigberg / Leif G. Thggersen
Kirsebrergrunden: Erik Andersen / Knud Jensen
Grillaften: Arne Sornrner / Per Nielsen / Knud Jensen
Bygge og renovering: Benno Bechmann / Arne Sommer / Per Nielsen / Lars Elmer
Fanebrere: Johnny Lauridsen / Leif G. Thpgersen
Kapsejlads: Johnny Lauridsen / Jgrn Holst
Pigefest: Kire Hcigberg
Maler: Henry Knudsen
Frikadelle konkurrence: Peter Johansen
Juletrre / Fastelavn: Jens Wiirtz
Julebanko: Erik Toft Nielsen
Revisor suppleanter: Leif G. Thggersen / Jytte Nielsen 86 84 79 98
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Niels Just
86 81 58 93



Silkeborg Motorbidklub, Ahave Alle 9 c,8600 Silkeborg.
Trf. 86 8239 76

Kontortid hver tirsdag 18.30 til 19.30
(Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket)

www.s-m-k.dk

Vigtig telefon numre: Amtsregistrering af bide
Alarmcentralen: 112 Husk, afmelding/rendring.
Falck: 70 l0 20 30 Rine til Ase Nielsen
Silkeborg Politi: 86 82 39 00 Arfrut Amt: 89 44 66 0O
Skanderborg Politi: 86 52 14 44 Gresteregistrering af bide
Vandforurening kontakt SMK's kantine
Beredskabsstationen: 86 82 35 99 v/ Peter Thormann: 86 82 5l 79

Opsyn Indelukket:2O 23 18 89

Formanden har ordet

Med dette fgrste nummer af SMK-nyt irgang 2OO5 @n-
sker jeg alle SMKs medlemmer et Godt Nytir.
Brosamarbejdet er som bekendt et samarbejde mellem

RB-SSK og SMK.
Ved det irlige m@de der sidst blev holdt i november 2004 skulle besty-
relseme for de enkelte klubber, tage stilling til fornyelser og reparatio-
ner af de frelles broer vi har i s@erne.
Brosamarbejdet orienterer i dette blad om brosynet, der blev aflroldt
den 3l.oktober og jeg skal ikke gentage indholdet af artiklen her, men
meddele at SMKs bestyrelse tilsluttede sig de fra brosynet fremsatte
forslag om fornyelser og reparationer, som gennemfBres ved at klub-
berne hver indbetaler et irs ekstra medlemsbidrag som en engangsbe-
taling.
Medlemsbidraget til brosamarbejdet er kr. 75,00 pr. medlem irligt og
SMK betaler derfor som vor andel en engangsbetaling pi kr.
65.000,00 til de npdvendige fornyelser og reparationer som gennemfp-
res i det tidlige forir.
Indsamling af affald der foretages af Bendt Bach fra RB og Viggo BB,-
gedal fra SMK volder fortsat problemer, vis hensyn og fyld ikke mere
i affaldssakkene end de kan bindes foroven.
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Stil ikke affald ved siden af srekkene. Hvis engangsgrill skal i affalds-
sekken skal de pakkes ind for at beskytte mod skarpe kanter.
Der indkaldes i dette SMK-nyt til den irlige generalforsamling, et ar-
rangement der normalt er godt bes@gt, vi hiber ogsi det bliver tilfrel-
det den 11. marts.
Pl gensyn til generalforsamlingen !

Benno Bechmann

Julebanko 12. december 2004

Vi startede kl. 18.00 med spisning, wienersnitsel med brasede kartof-
ler. Herefter begyndte salget af bankoplader, samt Amerikansk lotteri.
Precis kl. 19.00 startede vores trofaste opriber Erik Rasmussen spillet,
som sedvanlig med kaffe pi en r&kke, vin pi to rrekker og en and pi
pladen fuld.
Efter 10 omgange var der pause med udtrakning i Amerikansk lotteri,
med de mange flotte sponsorgaver.
Efter 2O omgange sluttede spillet.

En stor tak til
Jens og Cre-
the, der har
indsamlet
sponsofgaver,
samt Erik
Rasmussen,
hvor trofaste
opriber.

Mvh. Erik Toft Nielsen



Silkeborg MotorbAdklub indkalder hermed til den Arlige generalforsamling i
klubhuset i Indelukket. Fredag den 11. marts 2005 kl. 19.00.

1 .
2 .
3 .
4 .
5 .

Dagsorden:
Valg af dirigent:
Formandens beretning vedrorende SMK., og de nedsatte udvalg.
Kassereren aflagger regnskab.
Kassereren fremlagger naste Ars budget.
Indkomne forslag: (Forslag skal i skriftl ig form vare formanden i
hande senest 8 dage for generalforsamlingen.)

6 .

7 .

Valg i henhold til lovene:
Valg af formand,
pA valg er: Benno Bechmann
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer,
pA valg er: Per Nielsen

KAre Hogberg
Erik Andersen

Valg af 2 bestyrelsessuppleanter,
pA valg er: Henry Knudsen

Peter Johansen
Valg af 2 revisorer,
pA valg er: Olga Hugay

Karl Bramsen
Valg af 2 revisor suppleanter,
pA valg er: Leif G. Thagersen

Jytte Nielsen
Valg af fanebarer og suppleant,
p€r valg er: Johnny Lauridsen

Leif G. Thogersen
Valg af udvalgsformend:
Bygge og renoveringsudvalg,
pA valg er: Lars P. Elmer
Kapsejladsudvalg,
pA valg er:Johnny Lauridsen
EDB, Internet, Webmaster,
pA valg er: KAre Hogberg
Eventuelt:

genopst i l ler

genopstiller
genopstiller
genopstiller ikke

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller
genopstiller

genopstiller

genopst i l ler

genopstiller

8 .

9 .

1 0 .

1 1 .

12 .

1 3 .

SMK vil efter generalforsamlingen v@re vart ved et li l le trakte
ment.

Med venl ig hi lsen
Bestyrelsen

Vi ghder os til at vere din lokale forsikringspa'tner og
ridgive on1 hvordm du forsikrtr dig, dit og dine.

Tlf.86 80 40 44

UI{DBRUG . INDUSTRI

v/ Kaj Johansen - Bohrsvej 4
8600 Silkeborg

SALG - SERVICE - MONTAGE
TLF. 86 80 13 22 - 40 5I t3 42
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Boye Broer
Bf;debroer
Flydebroer
Bolvrerk

Tlf.40 54 60 6l
www.boyebroer.dk

- Vi bygger pA kvalitet-



Brosamarbejdet informerer decemb er 2004
Broerne var fint klar ved s&sonstart i foriret. Vor aftale med Kim
Steffensen, om at reparationer skal vrere frerdig inden udgangen af
april virkede fint. Der var kun fi mindre ting efterf6lgende der skulle
laves.
Der blev opfort en ny bro pi ny plads i Valdemarsvig. Denne bro er
blev vel modtaget og flittigt benyttet over sommeren. Og Ja ja ja vi
ved det godt og har reageret pi brohgjden.
Vi har aftalt med brobyggeren at der fremover ikke laves broer under
Vzmover vandspejlet. I gvrigt har vi pilagt brobyggeren at der ingen
steder benyttes mindre mil end det bestiende. Passer det bestiende
ikke pi de modulmil som brobyggeren anvender mi milet frges, og
under ingen omstendighed reduceres. Dette grelder bide hpjde, lang-
de og bredde. Nar brobyggeren anvender nogle faste modulmil skyl-
des det to forhold. l-Traet udnyttes fuldt ud. 2- noget kan prrefabrike-
res hjemmefra.
Gennem iret har der varet enkelte nedbrud pi broerne, dels drksplan-
ker som pludselig viser sig ridne eller brendte og dels knrekkede pre-
le. Der har dog veret en markant forbedring i forhold til foregiende ir.
De mange knrekkede palene ligner pisejlinger, men det skyldes natur-
ligvis ogsi at prelene har vreret meget for ringe.
Savverksbroen, bro 30. har vreret en katastrofe. Vores beslutning sid-
ste ir, om en spartansk levetidsforlrengelse af den i forvejen ringe bro,
var kun en begranset suckses. Gennem det meste af sommeren har
broen veret elendig, og nu er der ikke mere at g@re. Broen mi ganske
enkelt fornyes.
Sglygterne har fungeret fint i ir. Et par enkelte lamper er dog, vanen
tro, forsvundet i sommerens l@b.
Renovationen ved broerne har fungeret fint efter en noget kaotisk start
fBrst pi iret. Overgangen til ny renovat@r pi Silkeborgsiden var prre-
get af et par misforstielser. Efter at disse var afklaret har det virket
fint. Der har vreret strerkt varierende mangder af affald og rigeligt
med "skovsvin" pi nogle af pladserne.
Bendt Back har sendt et par forslag til at @ge og forbedre kapaciteten
ved bro 52,bro 61 og 62.Dette er ivarksat og vil vrere klar til nreste
er.
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Brosynet den 31 oktober viste at mange af broerne nu var i en bedre
stand. Der er dog en del broer der fortsat har behov for at fi udfOrt
smireparationer. Prisoverslag pi dette arbejde belgber sig til 28.000
kr.
Herudover er der behov for at udskifte bro 30, 22 ogbro'7 . Prisover-
slag pi dette belpber sig til 125.000 kr.
Brosamarbejdets irsm6de, som er et fallesmdde mellem klubbestyrel-
serne for de tre bidklubber som er danner brosamarbejdet, holdt mgde
her i midten af november for at tage stilling til dels hvor meget broar-
bejdet der skulle udfBres nll og dels hvorledes det skulle betales.
Det er jo sidan at det er de tre klubbestyrelser, der hvert ir tager stil-
ling til hvad der skal ske i brosamarbejdets regi, og derved pilregger,
de udpegede representanter at udf6re opgaven. Dette indeberer jo si
ogsi i sagens natur, at det er klubbestyrelserne der mi stille med pen-
gene der skal til for at arbejdet kan udfgres.
Ved dette irsm@de var der siledes budgetposter til broreparationen pi
sammenlagt omkring 153.000 hertil kommer brosamarbejdets normale
driftsomkostning til forsikringer lygter og renovation. En post pi om-
kring 65.000.
Indbetalingerne baseret pi de 75 kr. pr medlem, som vi hidtil har betalt
til brosamarbejdet, bel6ber sig til ca. 110.000 kr. pr ir. Der var sile-
des ikke umiddelbar @konomisk drekning for de budgetterede tiltag.
Pi irsm@det blev det besluttet at bro 7 ikke skulle fornyes, idet det var
begrrenset hvilken nytte medlemmerne havde af denne bro, idet der er
jo hverken kunne eller mitte sejles til broen. Der skulle derfor kun fo-
retages en reparation som gjorde broen sikker at frerdes pi. Og si skul-
le brosamarbejdet fors@ge, om det var muligt at fi en aftale med stats-
skoven om en anden placering af broen.
Det @vrige arbejde skulle igangsattes, og finansieringen skulle ske ved
at hver af klubberne indbetalte et irs ekstra medlemsbidrag som en
engangsbetaling, og at det sredvanlige kontingent blev holdt uandret
pi de 75 kr.
Det blev ogsi besluttet at brosresonen skulle vnre 1 april til 31 okto-
ber. Dette indeberer at affaldsindsamlingen og splygterne ogsi skal
vare i drift i denne periode. Naturligvis kan der vrere sarlige is-
beskadigelser der S@r en lidt senere start, men perioden skal i hvert
fald tilstrebes opfyldt. 
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Det blev ligeledes endnu en gang fremhevet, at er der ting der g@r, at
affaldsindsamlingen ikke er kommet i gang, eller er man ude fgr se-
sonstart, si pihviler det bidejeren at tage sit affald med hjem. Det
samme g@r sig greldende hvis et af affaldsstativerne er beskadiget eller
endnu ikke opsat. Der mi under ingen omstandigheder henstilles af-
fald udenfor stativerne. Dyrene i skoven vil hurtigt fi det til at se far-
ligt ud. Gudenikommiteens brugenid som er det brugerrid der med-
virker i forbindelse med sejladsregulativet Gudenien holdt mpde i no-
vember 2004. Som et punkt pi dette mgde nrevnte man fra statssko-
ven, at det kneb med overholdelse af de sejladsforbud der var pi s@er-
ne. Det var hastighed og det var sejlads pi steder hvor der var sejlads-
forbud. Det blev n€vnt at der var et stigende antal bide der ikke re-
spekterede indsejlingsforbuddet ved skibstedvig. Det er formentlig
ikke bide der er med i brosamarbejdet, idet de jo nyder godt af en
good will fra statsskoven ne sten halvdelen af vore broer ligger jo pi
skovens arealer, men jeg mitte jo love at lade beskeden gi videre alli-
gevel.

Til slut vil jeg @nske alle en rigtig god jul og et godt nytir
Leo Nielsen

l
)

Stormen har lagt sig
Vi har redet stormen af
og det ser ud til at bide-
ne i Indelukket har klaret
strabadserne.

I Indelukket er et stort
tre vreltet ud over ien.
Pi Sejsgrunden er der
valtet et lille trre, samt
knrekket en stgffe gren
af et birketra.
Pi Himmelbjerggrunden har rambukken krempet sig tvrers over Juls6
og har nu plads pi Dynas, indtil videre.
Kdre Hdgberg
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VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING &
SILKEBORG SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. 86 83 67 33
- Ogsi nir bflden skal sikkeft pi land for vinteren - 
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Kommende aktiviteter:

Fastelavnsfest
Aflroldes i klubhuset. BBrnene m@der op i flotte udklredninger, hvor de
deles op i 2 hold, smi og store. Efter t@ndeslagningen vil der vere fa-
stelavnsboller og sodavand til bgrnene. Der uddeles prremier til katte-
konger og kattedronninger, samt de bedst udklredte.
MOd op til en hyggelig eftermiddag.
Husk! tilmetding til Jens Wiirtz pfr Uf. 86 85 13 25.

Pigefest
Den irlige pigefest aftroldes i klubhuset i Indelukket, hvor vi starter
med eftermiddagskaffe. Derefter er der lotterispil og miske plads til
smi overraskelser. Vi slutter af med middag. Mpd talsterkt op og fi
nogle hyggelige timer. Ogsi nye medlemmer opfordres til at komme
og m@de nye sejlervenner.
Pris kr. 100,00, medbring en gave til mindst kr. 25,00
Tilmelding senest den 10. marts til Peter i klubhuset
pi tr. 86 82 6179

Standerhejsning
Vi m6des ved vor stander i Indelukket, hvor formanden holder tale.
Et udvalgt medlem vil hejse vor stander til tops.
Derpi synges der en omdelt sang.
Herefter vil SMK vrere vrert ved en 6l I vand i klubhuset.

Pigefest
Vi mangler i ir frivillige ttl at fi afviklet

pigefesten
lgrdag den 19. marts.

Hvis ingen frivillige melder sig, vil pigefesten blive
aflyst. (FOlg evt. med pi www.s-m-k.dk)

Henvendelse til Kire Hogberg, tlf. 86 80 08 58.
t2

Uddybning af Sejsgrunden

Da vi i 2000 opfgrte huset pi Sejsgrunden besluttede vi at uddybe
langs broen for at der kunne vrere plads til flere bide.

Der gik besked til Kaj Lggager som udfprte arbejdet, men allerede ef-
ter at uddybningen var afsluttet var Knud ogjeg klar over, at de 90 cm
som vi havde aftalt var for lidt.
Et stykke ude er der en sandbanke der sprerrede for udsejling for de
bide der ligger inderst ved broen, nir der er fyldt op.
Heldigvis har vanddybden ikke endret sig siden, og derfor pitrenker
vi at fierne sandbanken og uddybe med ca. 20 cm, siledes at vi kan
have plads til flere bide.

Uddybningen vil i foriret blive foretaget at Kim Steffensen, der graver
sandet op pA en flide, og sejler det ud pi dybt vand, si det ikke kom-
mer tilbage igen.

Arne Sommer
13



Bgrnenes juletrre I
SMK

Igen i 2004 blev der juletresfest i
vores klubhus. Der var mere end 50
b4m m@dt op, og der var mindst lige
si mange voksne.
Det er dejligt at se at det stadig kan
lade sig g4re at samle mange menne-
sker til fester for bornene i vores
klub.
Dagen startede med at nogle bgrn
hjalp med at pynte juletrcet og det
blev gjort meget omhyggeligt, med

det meste pi de nederste grene tak for hjrelpen.
Nu skulle der synges julesalmer/sange og alle var meget flinke til at
synge og danse med om juletreet, men der manglede noget, juleman-
den ville han komme? Der blev RABT meget hOjt og lenge, endelig
bankede han pi, kom ind med sin sek ifgrt nytt@j og gamle tresko,
men srekken havde det rigtige indhold/nresten). Der var godteposer til
alle og si kan det nok vare at
b6rnene fik travlt med at guf-
fe i sig.
De voksne mitte forsyne sig
oppe ved Peter der havde
dejlig gl0gg og ebleskiver.
Julemanden havde ogsi nog-
le smi gaver med, der blev
delt ud inden han sagde far-
vel og tak for den dag, vi hi-
ber at se ham igen til jul.
Lis var vanen tro isen klar til
at lege sanglege med dem der ville vare med og tak for det.
De smi gaver var sponseret af Trosborg's polsevogn.
Jens & Grethe
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Stor tak til vores sponsorer

(Art of music), (Brugsen Arhusbakken), (F'@tex torvet),
(Grej biksen), (Indelukkets minigolf;,

(Indelukkets spisested), (Jens Wiirtz), (Jprgen Bjergflrd),
(Kaj Geert vognmand), (Kvisten blomster),

(Norre skovbakke nrrkPb),
(Risbjerg Marine), (Silkeborg Pallefabrik),
(Sejs marinecenter), (Siim Bed & Motor),

(Special butikken), (Svendsen vognmand), (Tollundgird),
(Arnsg dPgnbutik).

Si gik 2004,oget nyt ir er nu begyndt.
Mange bidfolk er sikkert nu begyndt at se frem til for-
iret hvor indelukket igen bliver et leben af folk, som
skal have deres bide gjort klar til en ny s&son.
Men der vil nok gi endnu et par mineder f@r vi kan
komme i gang, men det kommer.

Denne vinter har indtil nu veret meget mild, med megen regn og
blrest.
Is har vi indtil nu ikke set si meget til, si vi hiber at vores broer stir
endnu. Si vi undgir de store reparationer.
Mange glemmer sikkert ikke orkanen, som gav store skader, jeg tror
mange havde en lang nat hvor de trenkte pi deres bide, og var sikkert
ude for at se til deres bid dagen derpi.

Jeg hiber for alle, at der var godt nyt og at alle igen kommer pi sBen i
den nye sreson.

Jeg vil hermed @nske alle et godt nytir med hib om en rigtig god som-
mer som vi nu kan se frem til.

Venlig hilsen
Ncesformurul
Per Nielsen
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En ny s&son stir for dgren, og mange ting skal g@res.
Ikke mindst bidene som jo helst skulle vren 100 To I or-
den, da vi jo i ir har regatta. Men nir det er gjort, er der
ogsi andre ting som stir for tur.
Vi har et storre projekt pi Sejsgrunden. Det drejer sig
om selve huset som skal have en gang trebeskyttelse.
Maling er kobt.

Si er der stakit pi hgjre side, og hegn ud mod stien som skal fomyes.
Derfor kommer vi nok til at mangle arbejdskraft, si derfor krere med-
lemmer, hold jer ikke tilbage. Ny bro og nyt tag pi skur, fik vi klaret i
ilr 2004, af et fantastisk godt arbejdshold. Men for ikke a slide de sam-
me medlemmer op, er nye velkomne.

Ove Hoi
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Bt frr som
skraldemand

Lad mig starte beretningen om
det forste ir som skraldemand
med en undskyldning !!
Det er rigtigt. Vi kom for sent
ud i maj mined 03. Undskyld!
Og jeg skal love for, at det
kunne ses. Skraldeposerne bugnede afaffald, og det, der ikke var plads til, li
spredt over et stort omride.
Men vi fik det samlet op, og takket vrre den tidligere skraldemand, Niels
Just, der var med fBrste gang, fik vi en nBje instruktion i, hvordan tingene
skal takles.
Samme Niels Just har jeg talt med siden og jeg synes at fornemme, at han var

tilfreds med vores indsats det forste ir.
Jeg kan se, I bruger rive, sagde Niels anerkendende.. - Ja, det gur vi de fle-
ste, storre steder. Under brnke og borde ligger der hver gang en pen mang-

de cigaretskodder og andre smitterier, som ikke pynter. De er let fjernet med

en rive. Tenk, der mi jo stadigvak vrre folk. der ryger ???? Ni, dem om
det.
Generelt mi jeg nok sige, at soens folk opforer sig virkelig paent pi vore fel-
les pladser. Det er smiting, der ligger udenfor poserne. Det eneste, jeg vil

anke over er folks lemfaeldige omgang med toiletbes6g. For os alle kan tran-
gen lure, ikke alle har toilet ombord, si det er naturligt at gi afsides, f@r man
gir ombord for at sejle videre.
Det er ogsi naturligt at bruge toiletpapir, men kunne man ikke godt tage det

med sig, eller grave det lidt ned, eller smide det i affaldssakkene. Det ville

fri os skraldemand for den mest ulaekre del af arbejdet.- Si er det sagt!!!.
Vi har haft mange gode oplevelser pi vore ture, hvor folk har givet udtryk
for, at det er godt, der er nogen som rydder op. Nu mi man jo ikke glemme,

at vi fir penge for det. Dette forenet med den gode oplevelse, det er at sejle
rundt, gor det hele til et tilfredsstillende job, si vi agter at fortsette.
Der har varet talt om at anskaffe nye skraldestativer. Det bliver for det f0rste

en betragtelig udgift, og man skal endelig ikke g6re det for vores skyld.
Med de net, vi har sat omkring poserne, som effektivt forhindrer dyr og fugle

i at rive hul i poserne, finder vi, de er tilstraekkeligt beskyttede. Vi skal blot

have kpbt lidt flere net samt nogle elastiske snore med kroge, si er problemet

lost til vores fulde tilfredshed. >>> 
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Som nrvnt, vi fortsntter arbejdet, ghder os til at m@de andre sejlere, og vi
lover hermed at komme ud tidligere end sidste ir. - Pi gensyn.

Viggo Bpgedal.

Speedbfidskursus
Si er vi startet pi en ny s&son, og vil i igen ir fors@ge
at afholde kurserne uden for ferieperioderne for ikke at
belaste Sejsgrunden der i forvejen har mange feriegre-
ster.
Sidste ir aftroldte vi tre kurser med i alt 67 elever der
alle bestod.

Vi vil fortsatte succes'en i ir, hvor fgrste kursus bliver 16-17 apil
2005.
Nreste kursus bliver den25-26juni 2005.
Prisen er kr. 1795.- tilmelding kan ske hos Erik Toft Nielsen
pi tlf. 40 33 06 88 i dagtimerne eller 86 81 10 24 I 29 6015 52 aften
og weekender.

Nyt! !! Nyt!!! Duelighedsbevis
Efter flere foresporgelser vil vi som noget nyt tilbyde duelighedsbevis
til folk der i forvejen har speedbidsk@rekort dette vil forlpbe over fire
aftener, fgrste gang mandag d. 11/4, onsdag d.l3/4, mandag d.1814,
onsdag d.20/4-2005. Kurset foregir i sejshuset fra kl. 18.00 ti|22.00.
Pris kr.1845.- plus ca. kr. 200.- til materialer (s@kort nr. 100 og en pas-
ser) der gives ingen bestielsesgaranti pl dette kursus, da der er en del
hjemmearbejde. For at kurset gennemfores kraeves min. 6 deltage-
re. Tilmelding kan ske hos Erik Toft Nielsen.

Du er meget velkommen til at ringe hvis du har sporgsmil.
Erik Toft Nielsen

Regler for grestepladser i perioden 15. sept. - 10. maj
Du kan ved henvendelse til opsynsmanden (tlf. 20 23 18 89) line en
bidplads i Indelukket op til3 dage uden beregning. Efter 3 dage koster
det 40 kr. pr. dag.
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