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< Afriggerfest i klubhuset >

Kommende
aktiviteter:

Sondag den 25. februar kl. 14.00
Fastelavnsfest for bOrn i Indelukket.
Husk! tilmelding til Jens Wtirtz pfl
tlf. 86 85 13 25.

Fredag den 9. marts kl. 19.00
Generalforsarnling i Indelukket.

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 vrcre ris eller ros, der er mdske noget du
gerne vil kqbe eller scelge, du har en god id6, det kan vere en oplevelse
pd sQen, eller et eller andet du vil indvie os andre i. Kontakt mig pd
bladet, sd vi kan fd netop dit indlceg med.

Redaktor: Kire Htigberg Tlf.25 85 11 40
driver@webspeed.dk
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Formand
Benno Bechmann
Tlf. 86 82 91 50
bbechmann@mail.dk

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

Redaktgr /
Webmaster
Kire Hdgberg
Ttt.25 85 1l 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
Trf. 86 82 70 08

Nrestformand

Carl Mplgaard

Tlf. 86 82 53 60

Carl.moelgaard@
privat.dk

Sekretrer
Ove HOi Petersen

T l f .86  8227 88

connel @webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Per Nielsen

T l f .  86  81  51  51

luna@nielsen.mail.dk

Bestyrelses
suppleant
Henry Knudsen
Tlf. 86 85 1277

Revisor
Olga Hug0y
Tlf. 86 8l 31 96

)

Udvalg

Lars Elmer
86 82  33  7 l

Niels Just
86  8 l  58  93

Knud Jensen
86 84 74 84

Johnny Lauridsen
40 17  88  67

Leif Thdgersen
86 84 87 13

Benzin og Diesel: Niels Just
Restaurant / Indelukket / Falckdag: Palle Christiansen
Speedbid kursus: Palle Christiansen
Blad: Kire Hcigberg
Internet: KiLre Hogberg
Brosamarbejdet: Arne Sommer / Carl Mg,lgaard
Fyrmester: Per Nielsen
Sankt Hans: Ove Hoi Petersen / Per Nielsen
Afriggerfest: Arne Sommer / Benno Bechmann
Sejsgrunden: Ove H6,i Petersen / Niels Just
Himmelbjerggrunden: Kire Hogberg lLeif G. Thggersen
Kirsebrergrunden: Per Nielsen / Knud Jensen
Bygge og renovering: Benno Bechmann / Arne Sommer
Carl M6lgaard / Lars Elmer
Fanebrere: Johnny Lauridsen /Leif G. Thggersen
Kapsejlads: Johnny Lauridsen
Frikadelle konkurrence: Peter Johansen
Juletrre / Fastelavn: Jens Wiirtz
Julebanko: Carl Mglgaard
Revisor suppleanter: Leif G. Thggersen / Jytte Nielsen 86 84

Jens Wi"irtz
86 8-5 13 25

79 98



Formanden har ordet

I dette irets f@rste nummer af SMK-nyt, pnsker jeg alle
medlemmer og samarbejdspartnere et GODT NYTAR.

Det nye frr indledes med at en ny forpagter overtager drifien af vor re-
staurant i Indelukket, vi byder Hardy Jensen velkommen, som forpag-
ter og hiber han mi finde sig godt tilrette. Vi Onsker tillykke og hiber
pi fremgang og godt samarbejde i mange ir fremover.
Vor forpagter gennem mange ir Peter Thormann har s@gt nye udfor-
dringer og opsagt forpagtningen pr. 1. Januar 2001 . Pi SMKs. vegne
takker vi Peter for et godt samarbejde i de mange ir han har stiet for
driften af restauranten og Onsker held og lykke fremover.

I november mined fik vi en ny henvendelse fra Arhus Amt hvor der
stilles nye krav til indretning af Himmelbjerggrunden selv om pavillo-
nen er fjernet bla. er bidebroerne for lange, bilpladsen skal flyttes og
fremstS:"primitiv" uden hegn og banke mm.
Der er udstedt pibud om fjernelse af det etablerede inden den l.marts
2001 . Vi har bedt om udsrettelse og et mgde i maj - juni og hiber at
den nye sagsbehandler Ny Skanderborg Kommune er forhandlings-
venlig.

I dette SMK-nyt er der indkaldelse til irets generalforsamling. Besty-
relsen er ph7 medlemmer det ene ir er der valg af 3 medlemmer det
andet ir 4 medlemmer. Nir der i flr skal velges 4 nye medlemmer er
det ikke et udtryk for utilfredshed med bestyrelsen som sidan eller ar-
bejdet i bestyrelsen, men det er pi tide der kommer nye krrefter til. De
der udtrreder har vrret med laenge og ydet et stort arbejde for SMK.
Jeg vil gerne opfordre til at der arbejdes med at opstille nyc kandidater
til bestyrelsen.
Generalforsamlingen er et arrangement der normalt cr goclt bes@gt, vi
hiber ogsi det bliver tilfreldet den 9. marts.
Pfl gensyn til generalforsamlingen !

Benno Bechmann
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Silketrorg Motorbidklub indkalder hermed til den irlige
generalforsamling i klubhuset i Indelukket.

Fredag den 9. marts 2007 kl.19.00.

Dagsorden:
Valg af dirigent:
Formandens beretning vedr@rende SMK., og de nedsatte udvalg.
Kassereren af1 in gger regns kab.
Kassereren fremlregger neste irs budget.
Indkomne forslag: (Forslag skal i skriftlig fbrm viere fbrmanden i
haende senest 8 dage fbr generalforsamlingen.)
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Valg i henhold til lovene:
Valg af formand,
pi valg er: Benno Bechmann
Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer,
pi valg er: Ove Hgi Petersen

KAre H6gberg
Pal le  Chr is t iansen

Yalg af 2 bestyrelsessuppleanter,
pi valg er: Henry Knudsen

Peter Johansen
Valg af 2 revisorer,
pi valg er: Olga Hug0y

Karl Bramsen
Yalg af 2 revisor suppleanter,
pi valg er: Leif G. Thggersen

Jytte Nielsen
Valg af fanebrerer og suppleant,
pi valg er: Johnny Lauridsen

Leif G. Thggersen
Valg af udvalgsformrend:
Bygge og renoveringsudvalg,
pi valg er: Lars P. Elmer
Kapsejladsudvalg,
pi valg er: Johnny Lauridsen
EDB, Internet, Webmaster,
pi valg er: Ki.re Hdgberg
Eventuelt:

8 .

9.

10 .

genopstil ler ikke

genopstil ler ikke
genopstil ler ikke
genopstil ler ikke

genopstil ler
genopstil ler

genopstil ler
genopstil ler

genopstil ler
genopstil ler

genopstil ler
genopstiller

genopstiller

genopstiller

genopstil ler ikke
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t 2 .

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

t J .

Med venlig hilsen, Bestyrelsen



Silkeborg Motorbidklub, Ahuu" Alle 9 c, 8600 Silkeborg.
Tlf. 86 82 39 76

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

smk@webnetmail.dk
www.s-m-k.dk

Vigtig telefon numre:

Alarmcentralen: lI2
Falck: 70 10 20 30

Silkeborg Politi: 87 23 14 48
Vandforurening, kontakt Beredskabsstationen: 86 82 35 99

Amtsregistrering af bfrde. Ase Nielsen, Arhus Amt: 89 44 66 00
Opsyn Indelukket:20 23 18 89

Speedbids kurser 2007

Der afholdes kurser de fplgende datoer i Sejshuset:

(3U3 - U4) (2U4 - 22t4) (r2t5 - r3ts) (16t6 - 17 t6) (rr/8 - r2/8)
Q2/9 - 23/9\

Tilmelding til kurset kan ske ved henvendelse til:
Palle Christiansen pi tlf.: 86 81 13 78 - 40 50 61 03

SITKNBORG BYGGACENTER

Kastaniehgj vej 37 . 8600 Silkeborg . Tlf. 87 22 66 88' Fax 87 22 66 66

6 Bespg vor hjemmeside - www.silkeborgbyggecenter.dk

SMK's 100 irs jubilreum 2009

Medlemmerne til jubilreumsudvalget er nu fundet:

Carl Mglgaard 86 82 5 3 60 - 2483 47 3 9 carl. moel gaard @ privat. dk

Ole Seeberg 8683 7I94 - 2066 7194 ole.seeberg@virklund.dk

Svend Age Enevoldsen 8682 7275 - 4046 9369 sven-aaqe@privat.dk

Steen Jensen 8682 8588 - 21810175 bunqletQrn4d.q!94!l

Leif Laursen 8680 4645 - 2179 2194lblaursen@mail.tele.dk

Vort f@rste mpde den29. november var et dejligt m@de, hvor udval-
gets medlemmer kom med gode ideer, men ogsi et m@de, hvor vi blev
enige om, at vi meget gerne vil have input fra Jer medlemmer om,
hvad dagen skal indeholde.

Vi vil ogsi meget geme have hjrelp fra Jer, f.eks. kunne det vare sjovt,
hvis vi kunne fi medlemmer frem pi scenen og lave et rollespil pi
festdagen i teltet, som vi planlrgger at rejse i Indelukket, for telt og
scene bliver der, og erlner er der nok af, nir vi ser pi alle de sjove op-
levelser, vi har haft gennem irene pi s@en og i SMK..

SMK spillemaend og damer vil ogsi vrere velkommen.

Sfr kom ud af busken og ring eller send en mail til en af os.

Gode ideer og alt hvad der kan bruges pi dagen er mere en velkom-
men.

Carl Mplgaard
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Juletrre for born

Pragtfuld var det at se alle de glade
bBrn, store og smi der var m@dt op til
SMK's irlige julestue.

Julemand Jens og Julenisse Grethe
havde igen i ir fundet gode godtepo-
ser frem til alle de forventninesfulde
poder.

En stor tak til alle
fremm@dte og ikke
mindst til dem der
gjorde muligt.

Carl Mqlgaard

I

De voksne hyggede sig med
aebleskiver og juleglg,gg.

Lis underholdt traditionen tro
b@rnene med julelege.

ARSPROGRAM
2007

S ilkeborg Motorbedklub
www.s-m-k.dk

Marinekontoret: 86 82 39 7 6

Kontortid hver tirsdag kl. 18.30-19.30

Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket.



2007

Februar
Sgndag den25. kl. 14.00 Fastelavnsfest for b@rn. Indelukket.
Husk! tilmelding til Jens Wiirtz pi tlf. 86 85 13 25.

Marts
Fredag den 9. kl. 19.00 Generalforsamling, Indelukket.

April
SBndag den 15. kl. 10.00 Standerhejsning, Indelukket.

Maj
L4rdag den 12. kl. 9.00 Falckdag, Indelukket.

Juni
Lgrdagden23. kl. 19.00 Sankt Hans, Sejsgrunden.

August
Lgrdag den 18. kl. 17.00 Frikadellekonkurrence, Himmelbjerggrunden.
L@rdagden25. kl. ? Surprise, ?

Oktober
L@rdag den 6. kl. 19.00 Afriggerfest, Indelukket.
Sgndag den 14. kl. 10.00 Standerstrygning, Indelukket.

December
Fredag den 7. kl. 19.00 Julebanko, Indelukket.
SBndag den 9. kl. 15.00 Juletre for bpm, Indelukket.
Husk! tilmelding til Jens Wiirtz pi ttf. 86 85 13 25.

)

l

)
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Beskrivelse af aktiviteter

Fastelavnsfest
Aftroldes i klubhuset. Bgrnene m@der op i flotte udklaedninger, hvor de
deles op i 2 hold, smi og store. Efter t@ndeslagningen vil der vaere fa-
stelavnsboller og sodavand til bpmene. Der uddeles premier til katte-
konger og kattedronninger, samt de bedst udklredte. MBd op til en
hyggelig eftermiddag.
Husk! tilmelding til Jens Wiirtz pi tlf. 86 85 13 25.

Standerhejsning
Vi mBdes 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 vere vert ved en Ol /vand i klubhuset.

Falckdag
Falck vil vaere pi pladsen i Indelukket, hvor man kan fi afprgvet sin
ildslukker eller anskaffe en ny.

Sankt Hans fest
Med bil og hekse. Her vil der vere noget for b@rn og voksne.
Der kan kpbes gl, vand og p@lser.

Frikadellekonkurrence
Allerfgrst skal vi sli fast, at alle der har en bid med mulighed for at
stege en frikadelle kan vaere med i dysten.
Det grlder kort og godt om at kunne lave verdens bedste frikadeller.
FOr man starter hjemmefra denne lgrdag eftermiddag, ger man til sin
slagter og kgber et halv kilo af det bedste til frikadeller.
Denne pakke medbringes uibnet til Himmelbjerggrunden.
Kl. 17.00 gir man i land medbringende sin indkObte fars og hvad der
er af mandskab i biden. >>>



Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nummer og den breres
ombord pi en udleveret papbakke. Nu er skibets kaptajn udnrevnt til
kok, og er alene i biden hvor han inden kl. 18.00, skal have r@rt farsen
sammen med medbragte ingredienser og derefter have stegt 2 stk. fri-
kadeller, der afleveres i land prrecis kl. 18.00 til grundig bed6mmelse
og eventuel promiering. Dommerpanelet bestir af vore bedre halvdele
som tidligere blev sendt i land. Medens dellerne bliver bedBmt, kan
kokkene afvente deres dom ombord pi bidene, hvor der samtidig skal
ryddes, renses og vaskes op efter stegningen, nu kan man miske ni at
t4mme et par glas/flasker, som man ikke niede under stegningen.
Nir dette er klaret m@des vi til spisning af de bagte deller, samt andet
medbragt proviant.

Afriggerfest
Afholdes i klubhuset, med mad og dans. En festlig og sjov aften, hvor
vi mindes sommerens oplevelser. Det er en aften, hvor alle medlem-
mer bpr m@de op og more sig sammen.

Standerstrygning
Sejlersasonen er ved at slutte og standeren skal ned i Indelukket.
Her synger vi SMKs stander ned og slutter af med lidt til ganen i klub-
huset.

Julebanko
Aftroldes i klubhuset, m4d op og fi en hyggelig aften, der er masser af
pramier bl.a. ender, kaffe og vin.
@nsker i at spise inden bankospillet, si ring til Peter i klubhuset pi tlf.
86 82 61 79.

Juletrre for born
Afholdes i klubhuset, med dans om juletrreet, julelege og godteposer
til bprnene. Bgrnene mi geme tage Deres forreldre og bedsteforeldre
med.
Husk! tilmelding til Jens Wiirtz pi tlf. 86 85 13 25 eller pi listen i
klubhuset.

Julebanko

Igen i 6,r blev SMKs
julebankospil  og det
amerikanske lotteri af-
viklet i klubhuset, hvor
alle var i godt humpr.

De fleste havde valgt at
lave en helaftens ople-
velse ud af det med
spisning sammen med
andre SMK medlem
mer.

Der var fra starten af en meget god stemning, og ikke mindst det store
arbejde Jens Wtirtz og Johnny Lauridsen havde opniet ved at skaffe
SponSorgaVeIt i ldetamerikanskelotterivaktebegejstr ing.>>>



Grethe Wiirtz indsats med at lave lister og meget andet, si lotteriet
kunne afvikles pi en god mide var helt i top.

Kaj Johansen og hans assistent Leif Laursen klarede opribningen un-
der lotteriet virkelig flot.

Gamle fru Olsen ( Birte Olsen ) stod igen i ir for salget af banko pla-
derne, og hun solgte mange gode plader.

Johnny blev lidt forpustet en overgang, hvor det gik lidt sterkt med at
dele alle lotteri gevinsterne ud.

En maget vellykket aften som vi fra SMK glaeder os til at se endnu fle-
re medlemmer st@tte op omkring til nrste ir.

Men alt dette havde ikke vrret muligt, hvis ikke alle vore gode spon-
sorer havde hjulpet med mange flotte gaver.

Carl Mqlgaard

Sponsorerne var:

(B lomsterbutikken Kvisten, B orgergade) (LokalBrugsen, Spaettevej )
(Risbjerg Marine, Marienlystvej) (Jens Wiirtz) (Bil Ting, Ostergade)
(Frugtlageret, Sgndergade) (Sejs Auto & Marinecenter VS, Linivej)
(Nprreskov Bakkes Nerkgb & Grill) (Falck) (Scandic, Udgirdsvej)
(Silkeborg Slagteren, Granhgjvej) (Billernes Hus A/S, Bredhpjvej)
(B akkegrillen, Arhusvej ) (Poul Munk Automobiler, N@rrevrenget)
(Special Butikken, Brokbj ergvej ) (Grovvarecentret, Stagehgj vej )
(Siim Bed & Motor A/S, Knudlundvej) (Grejbiksen, @stergade)
(Virklund Vognmandsforretning VS. v/ Henning og Kaj Geert)
(Trosborgs P6lsevogn, Trosborg Plads) (Kvik Spar, Arhusvej)

(Fgtex, Torvet) (Aktiv Super, Virklund) (Igrgen Bjergird)
(Dansk Papirvare, @stergade) (@rrrsgDagn & Nrrbutik)

(Vognmand P. Svendsen & Sgn A/S. Priorsvej)
(Per B Ckristensen & Co, Randersvej)

(Indelukkets Spisested, Ahavealle)
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I skrivende stund hvor iret gir pi hreld, er der tid til at se tilbage pi
den sommer som nu er forbi.
Der blev lavet en del pi Sejs grunden ved hjaelp af ivrige frivillige.
Der var et hold som brugte deres weekend. Det gamle hus fik indven-
dig en gang hvid maling, og de gamle fastmonterede borde er fiernet.
Derudover har vi fiet et nyt hegn over mod stien, ogsi af en flok ar-
bejdsivrige. Det var meningen at der ogsi skulle have veret plantet
forskellige planter, men det niede vi ikke. Der skal jo ogsi vere noget
trl2007 . Si kan det jo vere at andre melder sig, og ikke de samme
hver gang, og skulle andre end de srdvanlige fi lyst, er man velkom-
rnen til at kontakte undertegnede.
Men fprst skal vi jo have klaret vore egne opgaver med hensyn til klar-
goring af bidene, og med den vinter vi pi nuvrerende tidspunkt har
lrali, ser det ud til at vi miske kan komme tidlig i gang og i sBen.

Vort land adskiller sig f.eks. fra alle
andre lande ved, at det er det eneste

land som ikke ligger i udlandet.

Med dette vil jeg onske alle Godt Nytdr.

Ove Hoi.
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Silkeborg Soernes Brosamarbejde

Klubberne - Silkeborg Sejlklub, Ry Bidlaug og Silkeborg Motor-
bid Klub holdt det irlige fallesmBde den 06.11.2006.

Leo Nielsen der er formand oplyste i sin beretning:

Bidenes registreringsnumre
Efter at amterne nu bliver nedlagt, har Milj6ministeriet planlagt, at re-
gistreringen skal overgi til kommunerne.
Si langt si godt, men i samme indedrag er der forslag om at rendre
sejladsbestemmelserne pi sgerne og mfrLden registreringen skal ske pi.
F@res det igennem betyder det meget forenklet, at alle eksisterende
registreringer bliver urendret, men alle tilkommende bide kun kan sej-
le pi grestenufire.
Leo Nielsen har pi Brosamarbejdets vegne sendt endringsforslag ind,
si denne mrerkverdighed forhibentligt bliver rettet.

Klubbernes omkostninger til broernes vedligeholdelse.
Pi m@det blev det ogsi besluttet, at belobet pr. medlem til broernes
vedligeholdelse forhBj es fra
75 kr. til 100 kr.

Svejbrek Snrevringen, trro 36
Skyttehusets Camping har opsagt samarbejdet om brug af broen i
Svejbaek Snrevringen, bro 36 i MOrksO Krog. Skyttehuset @nsker nu at
bruge pladsen selv, formentlig til udlejning.
Til erstatning for broen har Brosamarbejdet s@gt om at fi lov til at sli
en ny bro ved siden af Ulvenres broen, bro 35.

B rosamarbej dets grestepakker.
Klubberne har besluttet at stoppe salget af gastepakker, da det reelt
kun var SMK, der har haft et salg. Grester der Onsker at benytte broer-
ne skal pi lige fod med 4vrige medlemmer vaere medlem af en af klub-
berne.

Carl Mplgaard
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SilkeborgSiim Bfld & )lotor A/S,

Trf.86
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19,1..s,,.Q1)l:1 99
www.siim.dk

5U5 AUTO. &
fitlARlNtCfMtR %
v/Peteros John Poulsen$ fiWNR NE||

Tlf.: 86 84 64 14
Mobil :  41594581 Fax: 86845581

svend. poulsen@1 2mail .dk
www. sejsmarine. d k

KOI]/sALG . R!PARATION,/5€RVICE
Arj BrtrR. BADE oc BADMoT0RER €cfrRMfN.

t

VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING &
SILKEBORG SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thors@toften 6 - Tlf. 86 83 67 33
- Ogsi nir biden skal sikkert pfl land for vinteren - 
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