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Kommende
aktiviteter:

Lgrdag den 14. maj kl. 13.00
Pinsetlnf pfi Sejsgrunden.

Lgrdag dcn 21. maj kl. 10.00
Falckdag i Indelukker,

Torsdag den 23.juni kl. 19.00
Sankt Hans f'est pi Sejsgruncicn.

Itladet udknmmer:
Februzrr. Deadline 15. ianuar

Maj .  I )cacl l ine 1.5.  rpr i l .
August. Deadline 15. juli.

November. Deadline 15. aktober

SM K - nt't, udkommer,lit'e g$IXe om dret os; blit,er sendt ud. til alle
SMKs mecllemmer. Alle mecllernnter kanJ& indbg ned i blatlet.
Det kan v*:re ris eller rtts. der e r nitske nogel du gerne vil krlbe eller
sal.ge , du har en god idd., det kon va:re en opleve.l.se pd s@en, eller et
eller trndet tlu vil intlvie. os cutdre i. Kontakt mig pfr bludet, str t'i kan.fii
netop elit intlleg nred.

Rcdaktor: Kire Hiigberg TIf. 86 80 08 58 - 25 85 11 40
driver@webspeed.dk
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< Isen har vcaret ltcird ved Kirsebergrunden >



Udvalg
!-ormand
Benno Bechmann
Tlf. 86 82 91 50
bbechmann@mail.dk

Kasserer
Arne Sommer
Tlt'. 86 82 0B 82
britex@n:ail.dk

Redaktor /
Webmaster
Kire Hdgberg
Tlf. 86 80 08 s8
driver@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Palle Christiansen
T l f . 86  8 l  13  78
palle@rnailme.dk

Bestyrelses
Suppleant
Peter Johansen
86 85 56 88

Revisor
Karl Bram-sen
86 82 70 08

Nastformand
Per Nielsen

T l f .86  81  5 r  s l
luna @ nielsen, rnail .dk

Sekretnr
Ove HOi Petersen
86 82 27 88
connel @pclst.tclc.clk

Bestyrelsesmedlcm
Erik Tott Niclscn
Tlf. 86 8l l0 24
da.nielsen @ ti  scali .dk

Ilestyrelses
suppleant
Heruy Knudsen
86  85  1277

Revisor
Olga Huggy
8681  31  96

Lars Elmer
86 82 33 71

Jens Wiirtz
86 85 13 25

Niels Just
86 81 58 93

W
Leif Thggersen

86 84 87 13

Knud Jensen
86 84 74 84

Johnny Lauridsen
40 r7 88 67

Benzin og Diesel: Erik Toft Nielsen
Kantine: Erik Toft Nielsen
Speedbid kursus: Erik Toft Nielsen
Indelukket: Palle Christiansen
Marinedag / Falck: Palle Christiansen
Blad: KAre H6gberg
Internet: Kflre Hogberg
Brosamarbejdet: Arne Sommer /Per Nielsen
Fyrmester: Per Nielsen
Pinsetrref: Arne Sommer / Erik Toft Nielsen / Palle Christiansen
Sankt Hans: Ove H0i Petersen / Per Nielsen
Afriggerfest: Arne Sommer / Benno Bechmann
Sejsgrunden: Ove Hpi Petersen / Niels Just
Himmelbjerggrunden: Kire Hogberg /Leif G. Thggersen
Kirsebrergrunden: Per Nielsen / Knud Jensen
Grillaften: Arne Sommer / Ove HOi Petersen / Knud Jensen
Bygge og renovering: Benno Bechmann / Ame Sommer / Per Nielsen / Lars
Elmer
Kapsejlads: Johnny Lauridsen / J6rn Holst
Frikadelle konkurrence: Peter Johansen
Juletrre / Fastelavn: Jens Wiirtz
Julebanko: Erik Toft Nielsen
Revisor suppleanter: Leif G. Thpgersen / Jytte Nielsen 86 84 79 98
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Silkeborg Motorbidklub, Ahave Alle 9 c,8600 Silkeborg.
Trf. 86 82 39 76

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

www.s-m-k.dk

Vigtig telefon numre:
Alarmcentralen: 112
Falck:70 10 2030
Silkeborg Politi: 86 82 39 00
Skanderborg Politi: 86 5214 44
Vandforurening kontakt
Beredskabsstationen: 86 82 35 99

Amtsregistrering af bide
Husk, afmelding/rendring.
Ring til Ase Nielsen
Arhus Amt: 89 44 6600
Grsteregistrering af bide
SMK's kantine
v/ Peter Thormann: 86 82 6179
Opsyn Indelukket:2023 18 89

Formanden har ordet

Bestyrelsens Arsberetning 2004

Formandsberetning:
Indledningsvis kan jeg meddele, at SMK fortsat er en af de store for-
eninger i Silkeborg. Der er udsendt 904 girokortpr.3l.T2, til dato har
54 meldt sig ud, men vi forventer en tilgang pfl ca. 100 nye medlem-
mer, hvilket svarer til den normale tilgang i forflret, samt at der er re-
gatta i er. Af udmeldelserne kan vi se at halvdelen er pensionister og
den anden halvdel er trailerbide.
Efter generalforsamlingen sidste 6r havde bestyrelsen et varmt forflr
med konstituering og udvalgsm@der, samt flere m6der for at ffl mari-
nedagen, der skulle aflOse markedsdagen, til atk4re.
Marinedagen blev aftroldt den 15. maj med deltagelse af 11 forskelli-
ge firmaer og klubber der alle henvendte sig til det maritime. Vejret
var ikke med os, men blest kulde og regn holdt ikke de maritimt in-
teresserede hjemme, der var jevnt med besggende hele dagen igen-
nem.
Udstillerne og SMK var tilfredse med bes@gsantallet og vi er senere
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blevet enige om at vi fremover aftrolder marinedagen hvert andet 6r.

I de 6r hvor der ikke afholdes marinedag kommer Falck i Indelukket
og tilbyder afpr@vning af ildslukkere. Det er i 6r den2l. maj hvor
Falck vil vrere i Indelukket kI.10.00.
En redningsopvisning arrangeret af SMK, med Ole Seeberg som koor-
dinator, blev aftroldt ved De Smf, Fisk i Sejs den 10. juli. En af flyve-
vibnets Sikorsky helikoptere demonstrerede hvordan en n@dstedt per-
son reddes op af vandet. Falck, Politiet og Brand & Redning demon-
strerede deres redningsudstyr, et vellykket arrangement med mange
tilskuere.
I Sejshuset forsvandt pengekassen fra gl-salget med indhold ca. kr.
4J5,00, og fra varkstedet blev oliesugeren fiernet. Det sidste er, at der
nu mangler to af de bli stole i Sejshuset. Det er beklageligt at nogen
forgriber sig pi SMKs ejendom og bestyrelsen anmoder alle holde et
vflgent @je med mistankelige personer.
Pi grund af misbrug er der rendret i ordensreglernes pkt. 1, for Sejs-
grunden. Der er tilfgjet: men mi ikke bruges til forenings-og firmaud-
flugter.
Ordensreglernes pkt.l, lyder sflledes: Klublokalet er til ridighed for
klubbens medlemmer, samt kurser og mgder for klubanliggender, men
mi ikke bruges til forenings- og firmaudflugter.
Silkeborg Kommune Fritid og Kultur, som udlejning af bfldepladser
h6rer under, har som det er de fleste bekendt store problemer med at
administrere bfldpladserne. Jeg var inviteret til et m6de sammen med
opsynsmendene, hvor emnet var, hvordan man kunne undgi snyd med
bidpladserne.
Det er kommunen bekendt at det forekommer at en bid saelges med
bidplads. Det sker ved, at srelgeren ikke afmelder sin bfldplads, men
betaler opkravningen, og selv afregner med den nye ejer.
En trafik der ikke fremmer ventelisten, der tvrrtimod bliver lrengere.
Jeg meddelte at vi fra SMKs side ikke ville angive medlemmer og der-
for ikke kunne hjrelpe med at 19se problemet. Kommunen ser med al-
vor pi problemet og arbejder pi en lgsning.
Pfl det irlige faellesmpde med Hjejleselskabet, og alle klubberne i s0-
systemet, blev der klaget over for meget st6j fra Ternen, samt at M6-
gen og non stop bidene sejler for hurtigt. 
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Fra Arhus Amt har vi den 26.oktober 2004 modtaget et brev med over-
skriften: Vedrgrende anvendelsen af matr. Nr. 22f,Rye N@rreskov, Gl.
Rye. Det er Himmelbjerggrunden og Amtet meddeler, at de pi bag-
grund af en henvendelse har konstateret, at der pi grunden er opstillet
lahus, toiletbygning, faste borde og brenke samt gyngestativ.
Ejendommen er omfattet af naturbesyttelsesloven, hvor det er forbudt
at placere bebyggelse mm.
Amtet kan ikke se at der er meddelt dispensation. Derimod er der i
1996 behandlet en ans6gning om opfBrelse af et lrehus, som endte med
et afslag.
Arhus Amt beder om en redeggrelse, som vi har sendt den
l0.november og som vi stadig venter svar pi.
Jeg har talt med sagsbehandleren, der meddeler, at enhver form for
dokumentation pi tilladelser vil vere til vores fordel under behandling
af sagen.
Arhus Amt kontakter Sov og Naturstyrelsen, der hvis det bliver aktu-
elt, skal vrere med til at yde evt. dispensation.
Danmarkssamfundet har tilbudt SMK et splitflag, der skulle placeres
pi den flagstang, hvor vi har standeren, og samtidig skulle vi overhol-
de flagreglerne. Vi sagde nej tak til tilbuddet fordi vi ikke kunne op-
fylde kravene.
De nye ejere af hotel Julsp har tilbudt brosamarbejdet at overtage bro-
erne, men det blev afvist, idet anskaffelsesprisen pi en flydebro ikke
stir i forhold til de ffl der bruger broerne.
Brosamarbejdet redeg@r i SMK-nyt Februar 2005 for broernes til-
stand, og de beslutninger der er vedtaget pi frellesmpdet, omkring for-
nyelser og reparationer, og det skal jeg ikke gentage, men tilfgje at vi
fra SMK var helt enige i at bro 30 (Savvarket) skal nyetableres. Der
bliver 3 stikbroer der forlrenges til ca. 10 m., tvrerbroen pi ca. 20 m.
laves ca. 1,5 m. bred, med gelrender mod land, og brnk ph 4 m. opset-
tes midt pi broen. Endvidere nyetableres bro 22, det er sidste bro fOr
Karoline Amalies Hgi nir man kommer fra Sejs. Prisen for de 2broer
erca. kr. 112.000.
Klubbernes betaling til brosamarbejdet er kr. 75,00 pr. medlem, hvil-
ket drekker de normale driftsomkostninger.
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Finansieringen af de nye broer gennemf6res ved, at klubberne hver
indbetaler et 6rs ekstra medlemsbidrag som en engangsbetaling.
SMK betaler derfor som vor andel en engangsbetaling pi ca. kr.
63.000. Broarbejdet udfores i samme konstruktion som de nyetablerin-
ger der tidligere er lavet. Vore broer fremtrreder hermed som gode so-
lide broer, til glrede og brug for alle medlemmer i klubberne, der er
tilsluttet brosamarbej det.
I Indelukket fiernes motorkranen, den er i en dirlig stand, og bestyrel-
sen bekendt er der ingen der bruger den mere. Vi overvejer ogsi at
fjerne spillet ved slebestedet, det kraver ogsfl vedligeholdelse, men
inden det fjernes vil vi gerne hore om der er nogen der bruger det ?
Endelig vil jeg gerne reklamere for Tuborg, dette glimrende marke er
SMKs sponsor. Sidste ir fik vi en check uden betingelser i form af en
skriftlig aftale, intet nyt er godt nyt, og da vi intet har hgrt fra Tuborg,
regner vi med at en ny check er pi vej.

Udvalg
Bladudvalget
I SMK-nyt er der flere gange efterlyst stof til bladet, antallet af annon-
cer er nogenlunde konstant, medens indleg fra medlemmerne er ffl.
Bestyrelsen har derfor besluttet at nedsrtte et redaktionsudvalg, der
sammen med redakt@ren kan forny SMK-nyt med et interessant og
sprendende indhold. Redakt@ren kontakter selv emner og nedsetter
udvalget.
Portoen for udsendelse af bladet er forhgjet, og Postvresenets service
forringet. Tidligere eftersendte man posten hvis der var adresseren-
dring, nu kommer det retur til afsenderen med besked om at adressaten
ukendt. Vi har siledes fiet I I blade retur, og kan ikke sende igen, for-
di vi ikke kender den nye adresse. Ved flytning husk at meddele den
nye adresse til kassereren.
Web
SMKs hjemmeside er vores hurtige medie hvor nyheder, og andre re-
levante emner bliver opdateret jrevnligt. Som noget nyt er der oprettet
en opslagstavle, der svarer til den i klubhuset, hvor der er mulighed for
at opsette en "ikke erhvervsmassig" annonce, det kunne f.eks. vere
kpb eller salg, hvor billeder indgir. Materiale sendes til Webmasteren.



Himmelbjerggrunden
Der er monteret 3 ekstra stikkontakter. Tidligere diskussioner om brin-
ken har medf@rt en beslutning om, at lade den vare som den er, og la-
de den fremsti som naturen har skabt den. Reparation af tagpL toilet-
bygningen og afdrekning ved pergola afventer svar, pi skrivelse fra
Arhus Amt.
Sejsgrunden
Den fgrste pladsmand pfl Sejsgrunden var der kun i kort tid og blev
fprst pi s&sonen aflOst af John Gotschalk Andersen.
I det tidlige forir byggede et meget effektivt brohold en flot ny bro pi
Sejsgrunden. En solid sikker og20 cm. bredere bro blev rejst p6 re-
kordtid.
Der er indkgbt maling til huset som til forir bliver malet, forhibentlig
ved hjalp af frivillig arbejdskraft, som bedes kontakte Ove Hgi.
Det gamle hus har fflet nyt tag, og der er opstillet et par ekstra udven-
dige borde med banke.
Hegnet til begge sider skal fornyes, der opsrettes laerkestolper med
braddebekladning ind mod sommerhuset, og hegnet mod stien forny-
es, ogsi til dette arbejde fflr vi brug for frivillig arbejdskraft.
Der uddybes omkring broen, vi har lavet en aftale med en entrepenpr
der uddyber med en gravemaskine og sejler det opgravede pfl en pram
ud midt pi sBen, og det lresses af, hvor det er dybt. Dette er iflg. entre-
pengren tilladt.
Kirsebrergrunden
Der er opsat en ny pumpe til toilettet, det nye system henter vand lige
bag ved huset fra en naturlig kilde, der selv fylder en nygravet br@nd
op.
Der er klaget over at det til tider flyder med affald p6 grunden, der er
ikke opstillet affaldssakke fordi vi ikke har mulighed for t@mning.
Derfor skal alt affald tages med retur. Der opsattes nu tydelige skilte
pi broerne sfl det er umuligt at glemme sit affald.
Kapsejlads
Det var kun ffl gange der blev aflyst pi grund af dflrligt vejr, men det
kniber med tilslutningen sfl
fremover vil der kun blive aftroldt kapsejladser, s6,fremt tilslutningen
er stor nok.
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Kantine
Det grestetoilet vi har i gavlen af klubhuset bruges mest af vore egne
medlemmer. N6r det er gratis attage et varmt bad pfl Sejsgrunden, er
det et @nske at have de samme regler i Indelukket. Poletautomaten er
derfor fjernet og der kan nu bruges varmt vand u/b.
Selskabslokalerne og dprene er i vinterferien blevet malet og der er
kommet nye gardiner.
Der er indkgbt 2 nye frysere A kr.3.500.
Speedbidskursus
Sidste 6r blev der aftroldt tre kurser med i alt 67 elever. der alle bestod.
Vi fortsatter i 6r, hvor f@rste kursus bliver 16-17 april, og n&ste bliver
25-26 juni.
Efter flere foresporgsler tilbydes som noget nyt, duelighedsbevis til
dem der i forvejen har speedbidskprekort. Dette kursus forlpber over
fire aftener i april mined i Sejshuset.
Aktiviteter og forventninger til det nye frr
Vi hfrber pi en for SMK acceptabel l6sning, for Himmelbjerggrunden
nir sagen er afsluttet, men indtil vi har svaret, kan der ikke forbedres
eller rendres noget pi grunden.
De valgte udvalg fremkommer med aktivitetsplaner i det kommende
udvalgsmpde.
Vi forventer et forholdsvis roligt 6r, hvor vi ser frem til en sadvanlig-
vis festlig regatta.

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

Benno Bechmann formand
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Udnrevnelse af reresmedlem pfl
generalforsamling den 11. marts 2005

SMK er en forening der i en alder af 96 ir kun har ffl reresmedlemmer
hvis portrret pryder vaeggen i vore klublokaler.
Sidste gang der blev udnavnt et aresmedlem var for 7 - 8 Ftr siden si
det er ikke noget der er en dagligdags begivenhed.
Derfor er jeg pi bestyrelsens vegne glad for, at vi i dag har et medlem
der er indstillet til at modtage denne reresbevisning.
I december mined modtog jeg et brev fra nogle medlemmer, der ville
foreslfl bestyrelsen for SMK, at udnevne Niels Just som &resmedlem,
med den begrundelse at Niels Just har ydet et stort arbejde igennem
mange 6r for SMK og klubbens medlemmer.
I en periode havde Tove & Niels det hirde arbejde at indsamle skrald,
passe Sejsgrunden og reng@ring af huset. Der kan yderligere tilfpjes, at
i de mange ir Niels har veret medlem af SMK har han altid vrret pfl
pletten og tilbudt sin frivillige arbejdskraft, nflr der var brug for det,
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Kontortid hver tirsdag kl. 18.30-19.30

(Nov. dec. jan. feb. Er kontoret lukket)



Maj
L@rdag den 14. kl.
L@rdag den 21. kl.

Juni
Torsdag den 23. kl.

August
Lgrdag den 20. kl.
L4rdag den2l . kl.

200s

1 3.00 Pinsetrref, Sej sgrunden.
1 0.00 Falckdag, Indelukket.

19.00 Sankt Hans, Sejsgrunden.

17.00 Frikadellekonkurrence, Himmelbjerggrunden.
19.00 Grillaften, Sejsgrunden.

14.00 Fastelavnsfest for born. Indelukket.
19.00 Generalforsamling, Indelukket.

)

)

Beskrivelse af aktiviteter
Pinsetrref
Pinsetreffet plejer at blive aftroldt p5 skift imellem de tre bidklubber, men klubberne
er i frllesskab blevet enige om at de enkelte klubber fremover afholder trrffet hver
isrer for egne medlemmer.
Vi m6des et udvalgt sted, hvor vi kan hygge os sammen. om aftenen bliver der trendt
op i grillen, hvor man kan grille sit medbragte kpd og fa hdt til halsen.
Det kan godt gi hen og blive sent!.

Falckdag
Falck vil vere p6 pladsen i Indelukket, hvor man kan ffl afprpvet sin ildslukker.

Sankt Hans fest
Med bil og hekse. Her vil der vrere noget for bgrn og voksne.
Der kan kgbes 01, vand og p6lser.

Frikadellekonkurrence
Allerfprst skal vi sl6 fast, at alle der har en bid med mulighed for at stege en frika-
delle kan vere med i dysten.
Det grelder kort og godt om at kunne lave verdens bedste frikadeller.
FOr man starter hjemmefra denne lgrdag eftermiddag, gir man til sin slagter og k0-
ber et halv kilo af det bedste til frikadeller. Denne pakke medbringes uibnet til Him-
melbjerggrunden.
Kl. 17.00 gir man i land medbringende sin indkgbte fars og hvad der er af mandskab
i biden.
Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nummer og den bares ombord pi en
udleveret papbakke.
Nu er skibets kaptajn udnrevnt til kok, og er alene i biden hvor han inden kl. I 8.00,
skal have rgrt farsen sammen med medbragte ingredienser og derefter have stegt 2
stk. frikadeller, der afleveres i land pracis kl. 18.00 til grundig bed@mmelse og even-
tuel prremiering. Dommerpanelet bestir af vore bedre halvdele som tidligere blev
sendt i land.
Medens dellerne bliver bedgmt, kan kokkene afvente deres dom ombord pi bidene,
hvor der samtidig skal ryddes, renses og vaskes op efter stegningen, nu kan man mfl-
ske ni at tgmme et par glas/flasker, som man ikke niede under stegningen.
Nflr dette er klaret mpdes vi til spisning af de bagte deller, samt andet medbragt pro-
viant.

Grillaften
Er en id6 om at samle s5 mange medlemmer som muligt til hyggeligt samvrer, der
bliver taendt op i grillen, hvor man s6 kan lregge sit
medbragte kOd pi.

Oktober
L4dag den 8. kl. 19.00 Afriggerfest, Indelukket.
Sgndag den 16. kl. 10.00 Standerstryning, Indelukket.

December
Fredag den 9. kl. 19.00 Julebanko, Indelukket.
Spndag den 11. kl. 15.00 Juletre for bgrn, Indelukket.

2006
Marts
SBndag den 5. kl.
Fredag den 10. kl.

April
Sgndag den 9. kl.

)

)
10.00 Standehej sning, Indelukket.



Afriggerfest
Afholdes i klubhuset, med mad og dans. En festlig og sjov aften, hvor vi mindes
sommerens oplevelser. Det er en aften, hvor alle medlemmer b4r m4de op og more
sig sammen.

Standerstrygning
Sejlersresonen er ved at slutte og standeren skal ned i Indelukket. Her synger vi
SMKs stander ned og slutter af med lidt til ganen i klubhuset.

Julebanko
Afholdes i klubhuset, m6d op og fi en hyggelig aften, der er masser af prremier bl.a.
render, kaffe og vin.
Onsker i at spise inden bankospillet, si ring til Peter i klubhuset pi tlf. 86 82 6179.

Juletrre for born
Afholdes i klubhuset, med dans om juletraeet, julelege og godteposer til b6rnene.
Bprnene mi gerne tage Deres forreldre og bedsteforeldre med.
Husk! tilmelding til Jens Wtirtz pi tlf. 86 85 13 25 eller pi listen i klubhuset.

Fastelavnsfest
Afholdes i klubhuset. B6rnene m@der op i flotte udklredninger, hvor de deles op i 2
hold, sm6 og store. Efter tOndeslagningen vil der vrre fastelavnsboller og sodavand
til b/rnene. Der uddeles prrmier til kattekonger og kattedronninger, samt de bedst
udklredte. Mpd op til en hyggelig eftermiddag. Husk! tilmelding til Jens Wiirtz p[ tlf.
86 85 13 25.

Standerhejsning
Vi modes ved vor stander i Indelukket, hvor formanden holder tale. Et udvalgt med-
lem vil hejse vor stander til tops. Derpi synges der en omdelt sang.
Herefter vil SMK vere vert ved en 6l I vand i klubhuset.

Andre aktiviteter i Silkeborg

26.Maj kl. 20.00 Kim Larsen og Kjukken, Indelukket.
16. - 19.juni Riverboatlazz Festival.

30. juni - 2. juli Hede Rytmer, Indelukket.
22. Ju'b kl. 19.00 TOTO & Special Guest, Indelukket.

29. Juh kl. 20.00 Runrig, Indelukket.
3.- 6. august Silkeborg lldfestregatta.

12.-I4. august Country Festival, Indelukket.
27. ausust Lars Lilholt. Indelukket.

og i tidens lgbhar mange medlemmer nydt godt af Niels tekniske kun-
nen. Hans altid lune og hyggelige brummende kommentarer har vi alle
nydt- og ikke mindst hans fortreffelige harmonikaspil nir der var et
festlig lag,hgrer til hans frerdigheder.
Fra bestyrelsens side er vi helt enige i at Niels Just er det naste med-
lem der skal modtage den hredersbevisning det er, at blive udnrevnt til
reresmedlem.
Det er mig derfor en glrede, pfl SMKs vegne at overrekke dig denne
kasket med SMK emblem, som et synligt symbol pfl at vi i dag udnaev-
ner dig til eresmedlem i SMK.
Du vil fra nu af, som reresmedlem v&re kontigentfri i SMK, og vi h6-
ber at du med din nye titel forsat vil vare den samme Niels Just.
Tillykke med udnrevnelsen til reresmedlem.

Jeg vil bede alle rejse sig og udbringe et lenge leve for vort nye &res-
medlem.

Bflden efter hatten,
ka' de nfl at ta' den?
MIN KLUBVEN OG JEG, som
begge er over 80 er, besluttede
sidste ir at tage pi en bustur til

Silkeborgs Oerne.
En af dagene var vi
pfr udflugt til Him-
melbjerget, I souve-
nirkiosken kobte
min ven en strihat.

da det var 29 grader varmt, og han
ikke har meget hir. Alle syntes,
hatten var smart, og der kom man-
ge bemrerkninger fra de Pvrige
deltagere.
Senere skulle vi sejle pi sgerne.
Med en let brise og en hat, som
var en anelse for stor, mitte det gi

galt. Han holdt pi hatten, men i et
uopmerksomt gjeblik vendte han
hovedet, si den flgi fra ham og
langt ud i vandet. Farvel, hat!
Et stykke fra os sejlede en speed-
bfld med et par om bord. De beve-
gede sig i den modsatte retning af
os, men sejlede nu efter hatten,
som de samlede op. Si indhentede
de os og fik den afleveret. Stor
jubel. Desvrerre var det andre, der
fik udleveret hatten, sfl vi niede
ikke at sise tak. Men miske lreser
de dette. Ruth

Med tilladelse er artiklen ldnt fra bladet:
Hiemmet.
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Trreningssej lads for motorsej lere

Mgd op og se om du ogsi kan blive bidt af denne spen-
dende disciplin, man larer at sette sine sejl, og laerer
sin bfld bedre
at kende, vi er ikke "proffer" selv, si var ikke bange for
at deltase.

De mere vante er altid behjrelpelige undervejs, mangler du en gast, er
der ogsfl mulighed for dette.

Efter trrening er der briefing pfl Sejsgrunden, hvor vi snakker hele for-
l6bet igennem. Vi hiber at de nye deltagere fir en god oplevelse og
noget konstruktivt med hjem i bagagen, de sfl kan arbejde videre med.

Sidste ir sejlede vi alle de ulige uger, men pi de lige uger, hvis vejret
tillod det, sejlede vi ogsi.

Sidste s&son var ekstrem god, si der var kun et par gange vi ikke kom
af sted pga. dirlig vejr.

Fremover vil der kun blive af-
holdt kapsejladser, sifremt til-
slutningen er stor nok.

Vi starter trrening op onsdag
den 11. maj kl. 18.00 fra Sejs-
srunden.

Kunne du trnke dig at vrre med, si kontakt kapsejladsudvalget.

Kapsejladsudvalget:

Johnny Lauridsen: tlf. 40 17 88 6l

JgrgenHolst: tlf.86 87 7280

t2

o
,lArsprogram

Som noget nyt, ligger SMKs flrsprogram inde midt i bladet, lige til at
tage ud og hrenge op eller man kan folde det sammen og have det i sin
pung.
Vi valgte at droppe dette ekstra tryk, da det prismressigt ikke kunne
hrenge sammen.
I den forbindelse overvejer jeg at flytte datoerne for bladet til nreste 6r,
sfl det fremover vil udkomme i januar, april, juli og oktober for at fi
irsprogrammet og den opdaterede bestyrelse efter generalforsamlingen
ud i rette tid.

Kdre Hdgberg

Regler for grestepladser i perioden L5. sept. - 10. maj
Du kan ved henvendelse til opsynsmanden (tlf. 20 23 18 89) lflne en
bidplads i Indelukket op til 3 dage uden beregning. Efter 3 dage koster
det 40 kr. pr. dag.

Alt andet
er vand
ved siden
af!

o On1etrefuing af 6d.ffr7ntrer. o. (anja 'Fugkang

| fuparation af fuLbcfrer. S(.otegade 21e'

t'rik{erin7af funter. 
t;y. 

*{y:{fl
I Aing for uJorpfrBtenle tifbuf. 

",tiww.krumndftn com

srrKnB0n$ 3y$ssf,$$Tmn
Kastaniehgj vej 37 . 8600 Silkeborg . Tlf. 87 22 66 88. Fax 87 22 66 66

Besgg vor hjemmeside - www.silkeborgbyggecenter.dk



Bgrnene slog kong vinter

Det er ganske vist, sgndag
den 13. februar var der vinter
i Silkeborg, men der var ogsi
fastelavnsfest for b@rnene i
SMK og det skulle bare hol-
des lige meget hvad.
Som sidste 6r havde vi hel-
digvis girdhaven der var ble-
vet ryddet for sne.
Der blev pyntet med balloner
og serpentiner, nu var det ba-
re spandene om b@rnene
kunne komme frem for sneen, nresten alle tilmeldte kom, flot gjort.

Bgrnene blev som sedvanlig delt
i to grupper, store og sm6. Og sfl
startede den store gang bank til
t@nderne, ved de store varede det
ikke lrenge inden hele t@nden var
vek inklusiv indhold. men tdnden
ovre ved de smi, den var som for-
hekset, de slog og slog, men den
t@nde slog igen, en pi hovedet, en
finger der blev kureret med pla-
ster og en mand der fik en ordent-
lig en i vommen (Jens) men ned
kom den genstridige t6nde, selv
om det tog lang tid.

Nu kunne vi endelig komme ind i varmen hvor bgrnene fik fastelavns-
boller og sodavand.
Konger og dronninger skulle have deres velfortjente kroner og en lille
gave.

t4

Nu kom det helt store problem, prremier for bedst/sjoveste udklad-
ning, men Alle var si flotte-sjove.
Som i alle eventyr endte det lykkeligt, vi havde i 6r fiet en sponser, si
der var en lille gave til alle der var udklredte.

Vi siger tak til alle jer der trodsede kong
vinter og til dem der gav en hjrelpende
hind.

Snip snap snude si var den fastelavns-
fest ude.

Den gode fe med gaverne var Vagn
Nonbo.

Jens & Grethe

Miljsgird

S.M.K. er selvfglgelige ogsi miljObeviste, si derfor har
vi en sikaldt "Miljogard", ved siden af vores vrerksted.
Der er opstillet beholdere til henholdsvis olie, oliefiltre,
malingsrester, kglervreske, brugte batterier, gamle klude
og oliedunke. Der henvises til at man respekterer de op-

satte skilte pi diverse tromler, si indholdet ikke blandes, sfl vi undgir
at skulle betale i dyre domme for at komme af med dette. ( Det er na-
turligvis kun fra bflde, og ikke fra diverse biler.)

Falck afprover brandslukkere

Der er traditionen tro gratis afprpvning af medlemmernes ildslukkere
den2Tl5 fra kl. 10.00 til ca. kl. 12.00. Si derfor m@d op for en sikker-
heds skyld, hvis uheldet skulle vrre ude er det rart at vide ens brand-
slukker virker.
Der vil ogsi vrere mulighed for at k6be nye brandslukkere.

Med venlig hilsen Palle Christiansen. 
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Vi glader os til at vere din lokale forsitringspartner og

ridgive om, hvordan du forsikrer dig, dit og dine.

Tlf.86 80 40 44

UT{DBHUG. INDUSTRI
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v/ Kaj Johansen - Bohrsvej 4

8600 Silkeborg
SALG - SERVICE - MONTAGE
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www.el.gaarden-silkeborg.dk
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Boye Broer
Bidebroer
Flydebroer
Bolvrerk

Trf.40 54 60 6l
www.boyebroer.dk
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Speedbidskursus

Si er vi startet pfl en ny s&son, og vil i igen ir fors6ge
at afholde kurserne uden for ferieperioderne for ikke at
belaste Sejsgrunden der i forvejen har mange feriegre-
ster.

Sidste 6r aftroldte vi tre kurser med i aIt 67 elever der
alle bestod.

Vi vil fortsrette succes'en i 6r, hvor forste kursus. blev aftroldt 16-ll
april.

Neste ledige kursus bliver den28-29 maj og igen den 25-26 juni.
Prisen er W. 1795.- tilmelding kan ske hos Erik Toft Nielsen pfl tlf. 40
33 06 88 i dagtimerne eller
86 81 10 24 | 29 60 75 52 aften og weekender.

Du er meget velkommen til at ringe hvis du har sp@rgsmil.
Erik Tofr Nielsen

Nye broer pi Kirsebrergrunden.

Isen har igen i ir vreret hflrd ved broerne pi Kirsebrergrunden,
det betyder at der nu skal laves nye broer i l@bet af s€sonen.
Et broudvalg er oprettet og vil pr6ve at finde frivillige til projektet.
De nye broer vil fi monteret elefantriste i h6b om at fuglene si sviner
knap si meget.

Husk for i gvrigt at
der ingen renovation
er pi Kirsebrergrun-
den, si vrer venlig, og
tag dit eget affald med
dig, nflr du forlader
grunden.
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