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Kommende
aktiviteter:

Lgrdag den L4. oktober kl. 19.00
Afriggerfest i Indelukket.

Sgndag den22. oktober kl. 10.00
Standerstrygning i Indelukket.

Fredag den L. december kl. 19.00
Julebanko i Indelukket.

Sgndag den 3. december kl. 15.00
Juletra i Indelukket.
Husk tilmelding!.

SMK - nyt, udkommerfire gange om dret, januar, april, juli, oktober

og bliver sendt ud til alle SMKs medlemmer. Alle medlemmer kan.fd.
indlceg med i bladet. Det kan vue ris eller ros, der er mirske noget du
gerne vil kpbe eller srnlge, du har en god idd, det kant rtu:re en oltlevelse
pd s@en, eller et eller andet duvil indvie os andre i. Kontakt mig pd
bladet, stt vi kan fd netop dit indlrcg med.

Redaktor: Kire Hiigberg Tlf.25 85 11 40
driver@webspeed.dk
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Udvalg
Formand
Benno Bechmann

Tlf. 86 82 91 50
bbechmann@mail.dk

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

Redaktgr /
Webmaster
KAre Hdgberg

T l f  .25  85  11  40

driver@webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Palle Christiansen
Tlf .  86 81 13 78
palle@mailme.dk

Bestyrelses
Suppleant
Peter Johansen
Tlf. 86 85 56 88

Revisor
Karl Bramsen

Tlf. 86 82 70 08

Nestformand

Carl M6lgaard

Trf. 86 82 53 60

Carl.moelgaard@
privat.clk

Sekretrer
Ove Hoi Peterscn

Tlf. 86 82 27 Btl

connel@wcbspced.dk

Bestyrclscsmedlem
Per Nielscn

T l f . 8 6 l 3 t 5 1 5 l

I una @) n icl sc n. rnail.dk

Bestyrelses
suppleant
Henry Knudsen
Tl f .  86 85 1277

Revisor

Olga Hug6y

Tlf .  86 8l  3 I  9(r

Lars Elmer
86 82  33  71

Jens Wiirtz
86 85 13 25

Niels Just
86  81  58  93

Leif Thggersen
86 84 87 13

Knud Jensen
86 84 74 84

Johnny Lauridsen
40 t7 88 67

Benzin og Diesel: Niels Just
Restaurant / Indelukket / Falckdag: Palle Christiansen
Speedbid kursus: Palle Christiansen
BIad: Kire Hogberg
Internet: Kflre Hogberg
Brosamarbejdet: Arne Sommer / Carl Mglgaard
Fyrmester: Per Nielsen
Pinsetrref: Arne Sommer /Palle Christiansen
Sankt Hans: Ove H@i Petersen / Per Nielsen
Afriggerfest: Arne Sommer / Benno Bechmann
Sejsgrunden: Ove H@i Petersen / Niels Just
Himmelbjerggrunden: Kire Hogberg /Leif G. Th6gersen
Kirsebrergrunden: Per Nielsen / Knud Jensen
Bygge og renovering: Benno Bechmann / Arne Sommer
Carl M@lgaar d / Lats Elmer
Fanebrere: Johnny Lauridsen /Leif G. Thpgersen
Kapsejlads: JohnnY Lauridsen
Frikadelle konkurrence: Peter Johansen

Juletrre / Fastelavn: Jens Wiirtz

Julebanko: Carl Mplgaard
Revisor suppleanter: Leif G. Th0gersen / Jytte Nielsen 86 84 79 98
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Formanden har ordet

I SMK nyt Juli 2006 gnskede jeg alle en god lang som-
mer med sol og varne og mange gode ture pl.s@erne, @n-
sket er efterkommet det har vreret en fantastisk sommer.

men ikke uden problemer. Den 4. Juli fik vi fra Ry Kommune brev om
partshBring/varsling om pibud vedr. byggeri pfl Himmelbjerggrunden
hvilket vil sige at vi fik pilud om at fjerne lreskuret. Dette var svaret
pi den skrivelse vi fik fra Arhus Amt den 26. Oktober 2004, hvor der
var en klage over opfgrelse af lreskur, toiletbygning, faste borde og
baenke samt gyngestativ, pfl grunden. I forbindelse med kommunesam-
menlagningen hibede vi at sagen var glemt, men nej pibudet den 4.
Juli 2006 var greldende, men vi kunne klage inden den 2. August
2006. Vi indsendte en klage hvor vi anf4rte at vi ikke @nskede telte og
plastichegn i mange farver placeret mod sgsiden, si de kunne yde le
for dirligt vejr, i stedet var lreskuret opfprt, placeret og malet si det
fuldstrndig falder i med naturen og ikke kan ses fra sosiden.Yi anf@r-
te flere argumenter for at vi kunne beholde lreskuret, og hibede pi for-
stielse og dispensation. Svaret kom i brev fra Ry Kommune den
l4.September 2006, der kan ikke ydes dispensation og vi fik et ende-
ligt pibud om at fierne lreskuret senest den 1. November 2006.
Meget beklageligt, men vi mi rette os efter pibuddet og fjerne lesku-
ret. I forbindelse med sagen blev det oplyst at der ikke var tilladelse
til toilet og legeredskaber. Vi sendte en anspgning og har nu fiet tilla-
delsen. I forbindelse med den tragiske speedbidsulykke hvor en per-
son blev drrebt ved Gravhoved den 1. Juli. var et af vore medlemmer
den f@rste til at yde hjrelp. Det var anledning til at vi holdt et mgde
med Falck og Politi for at blive orienteret om den greldende sgred-
ningsplan for s@erne og hvordan den virker. Hvis der sker en ulykke
og der rekvireres hjelp meddel bronummeret til alarmcentralen sfl ved
Falck hvordan de nir frem. SMK udsender i foriret 2001 en kopi af
s@kortene med bronumre tilalle medlemmer, opbevar den i b8den.

Venlig hilsen

Benno Bechmann
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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)

admin@s-m-k.dk
www.s-m-k.dk

Vigtig telefon numre:

Alarmcentralen: Il2
Falck: 70 10 20 30

Silkeborg Politi: 86 82 39 00
Skanderborg Politi: 86 5214 44

Vandforurening, kontakt Beredskabsstationen: 86 82 35 99
Amtsregistrering af bide. Ase Nielsen. Arhus Amt: 89 44 66 00

Gesteregistrering af bide, Peter Thormann: 86 82 6l 19
Opsyn Indelukket:20 23 18 89

Speedbidskursus

Der aftroldes et sidste kursus i 6r den. 14. og15. oktober i Sejshuset

Pris kr. 1795.

Tilmelding kan ske hos Palle Christiansen tlf. 86 81 13 78

$TLKSBORG BYGSECENTEN

Kastaniehgj vej 37 . 8600 Silkeborg . Tlf. 87 22 66 88. Fax 87 22 66 66
Bes6g vor hjemmeside - www.silkeborgbyggecenter.dk {



Andring af promillegrrense

Den 1. juli 2006 tridte nye regler om en promillegrrense til sos i Dan-
mark i kraft.

Hvad er spiritussejlads?

De nye regler betyder, at der gelder en promillegr€nse pi 0,50 for al
erhvervssejlads samt for sejlads med de st6rste og de hurtigste fritids-
fafigjer. Reglerne galder for
- erhvervssejlads,
- fritidsfart@jer med en lrengde pi 15 meter eller derover,
- speedbide, der kan plane, samt
- vandscootere og lignende.

Herudover grelder et generelt forbud mod al sejlads, hvis man i Ovigt
er si pivirket af alkohol eller rusmidler, at man er ude af stand til at
f4re fart@jet pi fuldt betryggende mide.

Hvem grclder reglerne for?
Alle, som fgrer skib eller i @vrigtudf6rer arbejde om bord i en stilling
af vresentlig betydning for sikkerheden, vil vare omfattet af reglerne.
For erhvervssejlads betyder det, at hele driftsbesetningen (skibsf@rer,
navrgat/lrer, maskinmestre og skibsassistenter) normalt vil vrere omfat-
tet.
Pi passagerskibe vil inspektgrer, pursere og denere, som er udpeget til
at varetage opgaver af vresentlig betydning for sikkerheden, tillige v&-
re omfattet.
Spiritusreglerne omfatter ogsfl personer, som ikke er pfl vagt, men som
skal kunne trrede til for at l@se sikkerhedsmressige opgaver, hvis det
bliver ngdvendigt.

Nflr et skib ligger i havn, vil hovedparten af besretningen ikke skulle
kunne trrede til hele tiden. Det betyder, at personer, som ikke har op-
gaver af vrsentlig betydning for sikkerheden, mens skibet ligger i
havn, ikke er omfattet af spiritusreglerne, nir skibet er i havn.
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Hvad sker der, hvis reglerne overtrcedes?
Politiet kontrollerer overholdelsen af de nye regler og kan i den forbin-
delse lave stikpr@vekontroller.
Overtrredelse af reglerne medfprer bide hirde straffe (meget h6jeb4-
der og frengsel) samt frakendelse af retten til sejlads.
Sejles eksempelvis med en promille pi 1,00, vil b@,den vere en m6-
neds nettoldrn.Er promillen over 2,00, er straffen frngsel r20 dage.
Hertil kommer frakendelse af retten til sejlads.

Hvor kan jeg fd mere at vide?
Du kan se loven - lov nr. 547 af 8. juni 2006 - pi Retsinformations
hjemmeside pfl adressen www.retsinfo.dk. PA Sosportens Sikkerheds-
rids hjemmeside pfl adressen www.soesport.dk findes mere informati-
on om spiritussejlads i relation til fritidssejlads.

For yderligere information kontakt Anita Veds@ Larsen, tlf.:3917
466r

Rengoring af plastvinduer

Undertegnede var ved Skyttehuset hvor mand og kone fra Ry som var
ved at rcng4re deres plastvinduer, som foregik med petroleum pi en
lille klud manden pi den ene side konen pfl den anden, p6 den mide
kunne de se hvor paent det blev, hvorefter de pi samme mflde t@rrede
med en st@re t6r klud, resultatet blev fantastisk flot, jeg har nu selv
prqvet det med stor hreld, der er nok andre der kender til miden, men
tror ogsi der er mange der ikke g@r, s8. derfor dette som jeg Onsker me
komme i SMK nyt.

Venlig Heinz Clausen



Bidpladsstigning pi 207o

Det er kommunens oplreg til budgetforhandlingerne.
Bestyrelsen reagerede meget hurtigt, da vi gennem dagspressen blev
klar over. hvad der er i vente for en del af vore medlemmer.
Bestyrelsen satte et lreserbrev i Midtjyllands Avis og sendte et brev til
Fritids- og Kulturafdelingen.
Andet sted i bladet kan du lrese - lreserbrevet. brevet til Fritids- os
Kulturafdelingen samt svaret fra afdelingen.

Carl Molgaard

Malkekoen Bidepladser

Bestyrelsen i Silkeborg Motorbddsklub skriver.

N6r der er lavvande i Silkeborg Kommunes kasse, si henter kommu-
nen selvfglgelig nogle af pengene hos bidepladslejerne, det mi vrere
tankegangen hos J@rn Rye Rasmussen.

I 1999 blev prisen p5 gruppe C pladser sat op fra kr. 27 55 tII kr. 3900,
og samtidig blev der indf@rt en pristalsregulering, som har gjort, at
prisen i2006 er steget til kr. 4850. Prisen i2001 har kommunen lagt
op til skal vere kr. 5825, en stigning siden 1999 pi over lll%o.

Argumentetfral4rn Rye Rasmussen var i 1999, at bfldefolket skulle
betale markedsprisen for leje af bidepladser, og pristalsreguleringen
skulle sikre, at vi ikke fremover ville opleve individuelle prisstignin-
ger.

Argumentet om, at vi skal betale markedsprisen har han brugt igen.
JOrn Rye Rasmussen udtaler sig, som vinden blaeser til. En stigning i
kommunens bidpladsleje, i et marked hvor der er mangel pfl bfldeplad-
ser, vil automatisk fi de private udlejeres priser til at stige, (som det
skete i L999,) pfl den mflde kan spiralen fortsatte med at k6re i mange
ir med det resultat, at det til sidst kun er de mest velbjergede, der har
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rid til at have bid.

Langt de fleste af bidfolket er ganske almindelige mennesker, som
ikke legger beslag pi kommunale kroner, ja miske 96r de ikke engang
til fodbold og har glede af de indirekte kroner Silkeborg kommune
giver i tilskud til stadion, for slet ikke at tale om at fi glrde af hovsa
lpsningsudgiften til vintermitter, som Jgrgen Rye Rasmussen fik frem-
tryllet.

Kommunen giver tilskud, direkte og indirekte, til et hav af aktiviteter
der er med til at borgerne holder sig i gang, er i form, og er aktive bor-
gere i kommunen, og det synes vi i Silkeborg Motorbidklub er helt
rigtigt.

Vi i SMK holder os i form bl.a. ved at bruge s@erne og naturen, vi be-
der ikke om tilskud, vi beder kun om en anstandig behandling, og det
fir vi ikke, nir kommunen efter vores bedste overbevisning har et
driftsoverskud i 2007 pfi udlejning afbidepladserne i st@rrelse 665.000
kr.

Vi ved godt i Silkeborg Motorbidklub, at de tal kan anfregtes, det kan
de, hvis vi ogsi skal betale for vedligeholdelsen af Indelukket.

Langt de fleste der frerdes i Indelukket er borgere i kommunen, turister
og gester i friluftsteateret, dem der har bideplads udg@r en forsvin-
dende lille del af brugerne af Indelukket.

Bestyrelsen i Silkeborg Motorbidklub vil indbyde Kultur - og Fritids-
udvalget til et mgde, hvor vi vil lregge op til en diskussion om prisstig-
ningernes berettigelse og evt. indgi konstruktivt i et samarbejde om at
finde en del af pengene pi andre aktiviteter, som der ikke betales for,
f.eks. bfldtrailernes brug af slabestedet og foreningers brug af frilufts-
teateret mv.

CarlMolgaard
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Silkeborg Kommune
Sovej I
8600 Silkeborg
att. Formanden for Kultur - og Fritidsudvalget JOrn Rye Rasmus-
sen.

Priser pi bfrdepladser
Silkeborg Motorbidklub har fulgt debatten i dagspressen omkring den
nye budgetrunde og har erfaret, at priserne pi bidepladslejen skal stige
med ca.207o.
Pi den baggrund og de udtalelser du er citeret for i dagspressen har vi
d.d. sendt vedlagte lreserbrev til Middyllands Avis.
Bestyrelsen i Silkeborg Motorbidklub anmoder om, at man ikke lreg-
ger sig fast pi de takster, der fremgir af takstoversigten som vedlagt.
Mode
Bestyrelsen foreslir i stedet for et mpde med Kultur - og Fritidsudval-
get, hvor vi fir mulighed for at fremkomme med vore synspunkter.
Det er vort hib, at vi kan nedsrette et hurtigt arbejdende udvalg, som
skal komme med inspiration til brug af Indelukket herunder:
o Finde alternative finansieringsmuligheder for nogle af de fore-

sl6ede stigninger
o Prisen pi de enkelte bidepladser, herunder en ny model for pris-

fastsrettelse
o Retten til at anvende den lejede bideplads.
r Prisen pfl gaestepladser
o Havne faciliteter
c Muligheden for at udvide antallet af bfldepladser
r Brug af slrebestedet herunder evt. betaling.
r Parkering af trailere
o Fritidsteateret og betaling for brug af dette.

Vi afventer Kultur - og Fritidsudvalgets tilbagemelding.

Pi SMK's bestyrelses vegne

Benno Bechmann Formand

16 Carl Molgaard Nrestformand

Svar fra Fritids- og Kulturafdelingen

Fastsrettelse af priser pi bfldpladser m.m.
Fritids- og Kulturafdelingen skal herved bekrrefte modtagelsen af for-
eningens brev samt lrserbrev vedr@rende forhBjelser af bidspladsle-
jen.
Brevet med bilagene er videresendt til Fritids- og Kulturudvalgets
medlemmer til orientering.
Silkeborg Motorbidklubs kommentarer til den foresl6ede forhpjelse af
bidspladslejen tages til efter-retning. Med hensyn til forslaget om at
aftrolde et mgde og nedsattelse af et udvalg, der skal komme med in-
spiration til brugen af Indelukket kan oplyses, at Fritids- og Kulturaf-
delingen il@bet af efter-iret vil pibegynde arbejdet med en helheds-
plan for omrfldet.
He lhedspl anen vil omfatte parkomridet, bidpl adserne, friluftsteatret,
skovomridet, campingpladsen og adgangsveje. Helhedsplanen vil bli-
ve udarbejdet siledes, at der kan arbejdes med en etapevis gennemf6-
relse.

Indelukket er som bekendt i st@rre og mindre omfang omfattet af stov-
lovens bestemmelser. Hel-hedsplanen vil derfor blive udarbejdet under
hensyntagen til de muligheder der ligger indenfor skovloven. I fprste
omgang vil Silkeborg Statsskovdistrikt siledes blive inddraget i arbej-
det.

I lpbet af processen inddrages brugerne af Indelukket med henblik pi
at dr@fte relevante forhold.

Fritids- og Kulturafdelingen vil derfor vende tilbage senere i forlgbet,
nir det forberedende arbejde med helhedsplanen igangsrttes.
Med venlig hilsen

I
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Historien bag t'Mariannett

Det var i sommeren 1994.Der var River-boat aften i byen. Vi var k@rt
ned i Indelukket for at se og hgre bidene sejle forbi med mr-rsik om-
bord. Vejret var fint, stemningen h4i og med lidt misundclse si vi alle
de mindre bflde fglge Hjejleflflden.
Det er jo et betagende syn at se de mange smflbide fyldt mcd glade
mennesker sejle af sted. Det kunne vi godt tanke os. Min bror Kai og
jeg havde lrenge talt om at anskaffe os en bid. og tilfreldet villc, at vi
pi denne aften fik gje pit en stor traebfld, som li fort@jet - og som var
til salg!!! Den var godt nok stor, mindre kunne g@re det, men der var
noget serligt ved den bid, sfl vi ringede til telefonnummeret, som stod
p6 skiltet, og fik kontakt med ejeren, Dan Larsen, i pvrigt nasten min
nabo, som nu ville af med "Marianne". Vi fik en pr@vetur, blev enige
om pris og betingelser, skrev en aftale - og biden var vores. Dan Lar-
sen havde kgbt biden af Erik Jgrgensen, s@n af pressefotograf Hans
Jgrgensen, i fuet 1982

"Marianne" er bygget pi Kastrup Vrerft I 1933. Erik Jorgensen har ori-
ginalpapirerne fra verftet og @vrige tilsynsrid fra dengang. Vi har ko-
pier af diverse papirer og det er godt nok interessant lesning, nir man
fordyber sig lidt i dem. - Bygningsattesten, i parentes (Bilbrev) afslg-

t2

rer, at bflden dengang kom til at hedde "Arol".L€ngde 9,64 m
bredde 2,48 m, dybde midtskibs fra drek til bund 1,19 m, samt en brut-
to-tonnage ph7,34 tons, som skal vere indhugget i nedgangslugen for-
ude. Pil disse betingelser er Nationlitetsbeviset udstedt den 8. juni
1936.

Men tilbage til 1933. En tilsynsbog fra dengang afslgrer, at Arol"s f@r-
ste ejer var en montpr Arthur Eilert Schibler, Kastrup. En halvdeksbfld
med skrogmateriale i Kalmar fyr, eg og ask., med en Ford motor,4
cyl.,  4 takt, l5 hk..

En fra Statens skibstilsyn udstedt Fartshjemmel forudsetter, at FartQ-
jet holdes i forskriftmcessig forsvarlig Stand, samt at paatalte Mangler
aJhjrclpes Man har endvidere betinget sig, at FartQjet kan indtil den
27. Maj 1937 anvendes til Indskrrenket Fart, dog ikke udover Linierne
S kagen, Ve ri ga, Kalmar, Riigenwalde.
Den 27. maj 1933 er ifglge Lov af 29. Marts 1920 omTilsyn med Ski-
hc af.slpret, at Fplgende Mangler er paatalt og forlangt afhjulpne:
I 

'l?rytLanterne, I rQd, I grQn Sidelanterne samt I Ankerlanterne sknl
unskufJbs.2 Redningsbrelter anskaffes. Navn og Hjemsted paamalei
I"urtQjet. En underskrift pi Eftersynspapiret afsl@rer, at ovennevnte
rnangler er aftrjulpne !!

Jeg har kopier af nogle hflndskrevne papirer, som afslgrer, at "Arol" i
1934 overgdr til en hr. H. F. Tolderlund, Prnsto. Den blev sejlet fra
Sundby havn til Prasto, hvor den omdobtes til "Jeni". - Samme forir
ombyttes de 2 styrbordstanke, a 38 liter, til en ny tank af kobber, der
kunne rumme 90 liter. Senere pi iret optages Motor for Vrerksted og
Baaden opmagasineres paa Prrest@ Sejlklubs Plads.
Aret efter, i april 1935 settes biden igen i vandet og den eftersete mo-
tor isrettes.
November samme 6r tages biden igen op p6 Praest@ Sejlklubs Bfld-
plads. Motoren bragtes til Mekaniker for Eftersyn og Opbevaring. -

April 1936 males bflden udvendig og spsettes. Motoren isrettes.

Alt det besvar med motoren mfl efterhinden have veret nok for den
gode hr. Tolderlund, for ifglge brev af 12. maj 1936 srelges biden til*



hr. fabrikantValdemar Leth Christiansen, M@lholm, Vejle, for afttent-
ning onsdag den 19. maj. - Bflden mi igen skifte navn, nemlig til
"Melodien".
If @lge D an s k Ly s fa rt Qj s - C e r t ifikat er H alv dn ks mo t o rb dd M e I o di e n " af
Vejle, nu optaget i Fart@jsfortegnelsens Afd. V, for Registrerings-
Distrikt 9, som tilhgrende ovennevnte nye ejer. Fart@jet er ikkun be-
stemt til Lystfort, og ikke berettiget til noget som helst Handelsforeta-
gende, Fragt- eller Passagerfart.
Ifplge ans@gning fra ejeren, hr. Christiansen, tillader Statsministeriet i
juni 1936, at "Melodien" fprer det ved allerhQjeste Resolution af 15de
August 1865 approberede Flag for danske Lystyachter.

Det er jo store ord og bestemmelser vores bid har veret udsat for pi
dette tidspunkt,
men hvor er det spandende lrsning at dykke ned i disse gamle doku-
menter. Men ifBlge papirerne sker der ikke noget sarligt fgr 1946.

l4

Biden har ikke veret brugt til sejlads under krigen, men i 1946 settes
den atter i s@en, efter at Maling og Motor- eftersyn er foretaget. Ben-
zintanken bliver trykprQvet. Motoren gdr fint og alt er i orden. - I ok-
tober 1968 srelges biden til bidebygger Victor Nielsen, Vejle. Denne
foretager en renovering i febr. 1969, hvor Baaden blev afbrrentfor
gammel Maling, Skandcek og Agterkahyt skrabt i bund. Ny Pressen-
ning til Kockpit

lil'lcr at rnotoren i foriiret 1970 bliver efterset for fprste gang siden in-
sllllttionon i 1961, bliver biden i november 1970 solgt til pressefoto-
grttl' Ilttrts .ly)r14ensen, som altsi blev manden, der fik bflden til Silke-
horg-sttcnre, hvor den skal blive, i hvert fald si lenge vi har den. Der
cr dog skct et mindre ejerskifte, idet min bror Kai har solgt sin halv-
pirrt til rnin datter og svigerspn, Karen og Sten Pape. De bor i Funder
og har rned deres to b@rn stor glade af "Marianne", som den jo altsi
rru hcddcr. Kai tager stadig del i vedligeholdelsen. Med hans kendskab
til dc tokniske installationer, stir han til ridighed, nir alt andet svigter.
Sortr bctaling stir "Marianne" til hans ridighed, nir han vil give sin
orrrgtrr gskreds en sejltur.

l)or e r ct m@rkt kapitel i "Marianne"s historie. En periode, jeg ikke
kln gl4re rede for. Den opstod ved en Regatteaften i 6ret 2000 - eller
rrri'rske lidt fgr? Jeg havde b6den fyldt med glade mennesker, 16 i hav-
ncn og ventede pi at Hjejlefliden dampede af, sfl vi kunne lregge til
lirr en stund, der var jo ikke plads andre steder. Vi havde netop fort@-

.jct, da en herre kom hen til mig og spurgte, om det var min bid. Det
kunne jeg blot sige ja til. Han kendte bflden, det havde v€ret hans on-
kels. Den havde sejlet pi Limfjorden, haft hjemsted i Struer og havde
blandt andet sejlet med de to kendte radiofolk, Bang og Olufsen. Man-
den fortalte, at hans onkel var omkommet ved fald fra biden under et
uvejr. Endvidere kunne han fortrelle, at han havde fotos af bflden
ftafc.r, den blev ombygget. Disse fotos kunne jeg fi at se, hvis jeg
ville komme til Brande, hvor han boede. Jeg tog til Brande kort efter,
fik kopier af billederne og kunne se, at det var "Marianne" - f4r og

efter ombygningen. For at ffl alt dette bekreftet, har jeg for nylig vreret
pfl rundtur i Brande for at opspore manden, 
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men jeg vidste ikke, hvad han hed, eller nBjagtig hvor han boede, s6
det lykkedes ikke at f5 kontakt. Det irriterer mig, for efter ovenstiende
beskrivelse af "Marianne"s historie, er det svert tidsmessigt at fi pla-
ceret, hvornir den kunne have vreret pi Limfiorden.
Sifremt nogen kan give et praj om dette, vil jeg vere meget taknemlig.
Jeg har ikke helt opgivet at finde den pigeldende person.

Men "Marianne" er stadig vores bid. Jeg er stadig "Skraldemand" for
bfldklubben, etjob,jeg nyder. Selvf6lgelig er det et stort spring fra
bogtrykker til skraldemand, men jeg vil lade andre vurdere, om det er
et spring opad eller nedad ?? Jeg fortsretter !!!
Det er tilfredsstillende at se, hvor pent der er pfl vore pladser, nrsten
intet affald ligger spredt, si det drejer sig nesten kun om at tgmme
poser. Med hjelp fra gode venner har vi nogle fornpjelige ture, selv
om det i hgjsesonen godt kan lgbe op i max 18 poser pfl en enkelt tur.
- Godt vi har "Marianne" - hun klarer det !!!

Viggo B4gedal

Kommende aktiviteter

Afriggerfest 14. oktober
Aftroldes i klubhuset, med mad og dans. En festlig og sjov aften, hvor
vi mindes sommerens oplevelser. Det er en aften, hvor alle medlem-
mer b@r m@de op og more sig sammen.
Standerstrygning 22. oktob er
Sejlersasonen er ved at slutte og standeren skal ned. Her synger vi
SMKs stander ned og slutter af med lidt til ganen i klubhuset.
Julebanko 1. december
Aftroldes i klubhuset, mgd op og fi en hyggelig aften, der er masser af
prremier bl.a. ender, kaffe og vin. @nsker i at spise inden bankospil-
let, si ring til Peter i klubhuset pfl tlf. 86 82 6179.
Juletrre for born 3. december
Aftroldes i klubhuset, med dans om juletrreet, julelege og godteposer
til b@rnene. Bprnene mfl gerne tage Deres foreldre og bedsteforeldre
med. Husk! tilmelding til Jens Wi.irtz pi tlf. 86 85 13 25 eller pfl listen
i klubhuset.
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