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Sondag den 15. april kl. 10.00
Vi starter sejlersaesonen med standerhejsning kI.10.00.
Vi samles omkring vor stander i Indelukket, hvor forman-

Et udvalgt medlem vil hejse SMK's stander. Derefter
synger vi en omdelt sang.
SMK er efter standerhejsningen vaert ved en 0l eller vzrnd
i klubhuset.

Falck dag den 12. april kl. 9.00
Er en dag hvor SMK medlemmer kan ti afprgvet ildsluk-
ker eller anskaffe en ny.
Faick vil sti for afpr@vningen og vrre pir pladsen i Inde-
lukket fla kl. 9.00.

Sankt Hans fest (Sejsgrunden)
Med b61 og hekse. Her vil der vere noget for bgrn og
voksne.
Der kan kpbes 01, vand og p61ser.
Vi modes kl.  19.00.

SMK - nyt, udkornmer fire gange om dret, januar, apriL, juLi, oktobcr

og bliver sendt ud til alle SMK's medlemmer. Alle mecllemmer ktn.fd
indlteg med i bladet. Det kanvcere ris eller ros, cler er mciske nogct clu
gerne vil k/be eller stelge, du har en god idd, clet ktnvccre en. opLevel.se
pd sr/en, eller et eLler andet du vil indvie os ondre i. Kontakt mig pir
bladet, sd vi kan fd netop d.it inclLteg med.

Redaktor: Carl MOlgaard Tlf.86 82 53 60
carl.moel gaard @ privat.dk
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Nrestformand
Carl M@lgaard

Tlf. 86 82 s3 60

carl.moelgaard@
privat.dk

Kasserer
Arne Sommer
Tlf. 86 82 08 82

britex@mail.dk

Webmaster
Allan Nygaard

Tlf. 86 80 44 44

Allan-nygaard@c.dk

Bestyrelsesmedlem
Peter Riis

Tlf .  86 85 14 08

fm479@fragt.dk

Bestyrelses
Suppleant
Peter Johansen
Tlf. 86 85 s6 88

Revisor
Karl Bramsen

Tlf. 86 82 70 08

Nrestformand &
Sekretrer
Ove Hoi Petersen

Tlf. 86 82 21 BB

connel @webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Thorkild Aagaard

Tlf. 86 82 66 85

dalvejen3l @mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Kaj Johansen

Tlf. 86 8219 34

kaj @kj-ventilation.dk

Bestyrelses
suppleant
Henry Knudsen
Tl f .  86  85  1211

Revisor
Olga Hug0y

Tlf .  86 81 3 1 96

W
W

Udvalgene Formand Telefon

Brosamarbejdet
Ame Sommer
Carl Molgaard

8682 0882
8682 5360

Faellesmdde
Silkeborgs6ernes brugere

Forretningsudvalget

Restaurant og kpkken Thorkild Aasaard
8682 6685
6120 3295

Bygge og renovering Lars Elmer 8682 3311

Web-master Allan Nygaard
8640 4444
4015  3981

Iledaktor - SMK Nyt

Speedbirdsk0rekort Palle Christiansen 868 1 1378

lndelukket
Steen Olsen
Heidi Beck

8682 4901

Ilcnzin/- diesel & fyrmester Niels Just 29261066

Himmelbjerggrunden
Svein Hug@y

Leif Thogersen

8681  3196
2033 3196
8684  8713

Sejsgrunden Steen & Lis Jensen
2181 0175
2214 5400

Kirsebargrunden Claus Mikkelsen
8682 7508
2181  0159

Fanebrrer
Johnny Lauridsen
Leif Th@gersen

4011 8867
8684 8713
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Formanden har ordet

lsom ny formand I Silkeborg Motorbidklub er det med en vis
nervpsitet, jeg skriver under Formanden har ordet.

* Det skyldes, at det bliver sv€rt at leve op til Benno Bechmanns
f'd gode indlag gennem de 6 ir, han har siddet som formand.

Pi generalforsamlingen blev der valgt fire nye bestyrelsesmedlemmer Thor-
kild Aagaard, Kaj Johansen, Peter Riis og Allan Nygaard. Dem ghder jeg
mig til at samarbejde med, sammen med de to gamle garvede bestyrelses-
medlemmer Arne Sommer og Ove Hpi Petersen .

Jeg er sikker pfl, at vi udg4r et strrkt hold. Men alligevel bliver det en svrr
udfordring, da den tidligere bestyrelse igennem mange ir har gjort et godt og
solidt stykke arbejde.

De har formiet at fA bygget Sejshuset, Vzerkstedet, Benzinhuset og meget
mere, som vi som medlemmer har meget glzede af.

Den nye bestyrelse har fra staften afen stor opgave, som vi skal have l@st.
Det er problemerne omkring Himmelbjerggrunden, hvor vi fik pflbud om at
fjerne lebygningen, se formandens beretning: Nye krnfter er i gang med at
forsoge pi at pilngge os at f erne tvrrbroen, flytte balstedet og meget mere.
Klubbens bestyrelse har kontakt til de relevante myndigheder, og vi h6ber pA
at fi en for alle acceptabel lpsning.

Som ny formand vil jeg benytte lejligheden til at sige tak til den afgiede for-
mand og de 4 afgfiede bestyrelsesmedlemmer Palle Christiansen, Kire Hdg-
berg og Per Nielsen for et godt og flot stykke arbejde, de har udfort under
kyndig ledelse af Benno Bechmann.

En ny og spandende sommer stAr for dpren, og SMK byder den velkommen
ved standerhejsningen sf,ndag den 15. april kl. 10.00 i Indelukket, hvor.ieg
glnder mig til at hilse pi mange af SMK's medlemmer.

Carl M@lgaard

Bestyrelsens irsberetning 2006-07 SMK

Formandsberetning:

Jeg vil som tidligere indlede med at det er en af Silkeborgs store foreninger
der i aften indkalder til generalforsamling. Ved vor sidste opg0relse pr. 31-
12-2006 var der 965 medlemmer heraf var der 9 passive. Det fremgir af op-
gorelsen at 87 er pensionister. NAr der udsendes opkravninger p6, medlems-
kontingentet er der nogle der melder sig ud og andre melder sig ind, med de
bevrgelser er medlemstallet pr. dato 908, men n6r s&sonen er pi det h6jeste
forventes et medlemstal over 1.000 medlemmer.
Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen holdt 11 bestyrelsesmgder, I
udvalgsm@de, m6de med brosamarbejdet og faellesmgde for s@ernes brugere.

I maj 2004 afholdt vi "Marinedag" i Indelukket og vi talte dengang med ud-
stillerne om hvordan arrangementet skulle holdes fremover. Vi aftalte at det
bedste var at afholde det hvert andet 6r fremover. Vi brugte tid og krcfter for
at fi "Marinedag" 2006 arrangeret i maj m6ned, men vi mAtte konstatere at
det var uden tilstrekkelig opbakning fra udstillerne og vi m6'tte dermed afly-
se. Nu afholdes der i maj en "Falck" dag i Indelukket, hvor man bla. kan fi
afpr@vet ildslukkere.

Pi sidste irs generalforsamling blev der vedtaget et forslag om at etablere
yderligere 2badevnrelser i gavlen af klubhuset. Byggetilladelsen kunne f@rst
forventes omkring 1. september, byggeriet kom derfor sent i gang, men er nu
nesten frrdig og kan bruges fra sasonstart.

PA Sejsgrunden har vi vedtaget at opheve reservationen af den yderste plads
pi broen til vask og vandpifyldning. Hvis der er plads kan man foftsat vaske
bAd, men pladsen er ikke laengere reserveret til formilet.

Den 4. juli modtog vi et brev fra Ry Kommune Teknisk forvaltning, som var
et svar pi den redegorelse vi sendte den 10. november 2004.I brevet blev det
forlangt at vi fjernede hskuret pA Himmelbjerggrunden inden den 1. novem-
ber 2006, ligeledes skulle vi dokumentere tilladelse til toilet og skur og sende
anspgning om landzone - og byggetilladelse mm. Laskuret blev som be-
kendt fjernet og ans@gninger afsendt og godkendt, vi havde indtryk af at nu
var den sag klaret. Men nej- den l6.november 2006 fik vi brev fra Arhus
Amt med overskriften:



" Forel6big vurdering afans@gning om efterf6lgende dispensation til bygnin-
ger og andre faciliteter etableret pfr Silkeborg Motorbadklubs arealer ved
Stigballehoved samt varsel af pflbud om lernelse af faciliteter" i henvendel-
sen stir der bla. at bidbroerne er for lange, b6lpladsen skal flyttes og fiemsti
"primitiv" uden hegn og benke mm.
Vi har i e-mail og brev bedt om udsettelse af pibud og forsBgt at aftale et
m@de pA Himmelbjerggrunden sidst i maj fBrst i juni, hvor pafierne ved selv-
syn kan se og diskutere hvad der skal zendres.

Det er blevet foreslAet at tage kontakt til Roklubben for at h6re om deres
grund ved Julso var til salg. Jeg har forespurgt og svaret er at grunden ikke er
til salg,

I forbindelse med den tragiske speedb6dsulykke hvor en blev drnbt har der
vrret afholdt et mgde med Falck og Politi for at fi en orientering om s/red-
ningsplanen og hvordan den virker. Hvis der sker en ulykke og der rekvireres
hjaelp meddel bronummeret til alarmcentralen sA ved Falck hvordan de nir
fiem.

Sammen med Arsmerkat der udsendes i foriret, sendes en kopi af spkortene
med alle bronumrene til alle medlemmer, opbevar kortene i bflden.

Bestyrelsen reagerede omgiende da vi via pressen blev opmerksomme pi at
Silkeborg Kommune havde en prisstigning pi 20 Vo ph bidpladser pA dagsor-
denen. I et leserbrev protesterede vi over den urimelige prisstigning og i et
brev til udvalgsformanden anmodede vi om et m@de for at finde en anden
l6sning. Vi fik det svar fra Fritid og Kultur at der i efter6ret skal arbejdes
med en helhedsplan for omridet og at vi i processen vil blive inddraget for at
dr Ofte relevante forhold.

I efteriret opsagde vor forpagter gennem mange 6r Peter Thorman sin kon-
trakt om forpagtningen af restauranten med SMK, med virkningfra ljanuar
2007 . Fra Srsskiftet har Hardy Jensen overtaget forpagtningen, han er budt
velkommen og lykke til flere gange, vi hiber p6 godt samarbejde i mange 6r
fremover.

I brosamarbejdet er kontingentet forhgjet fra kr. 75,00 pr. medlem til kr.
100,00 forhgjelsen giver plads til nOdvendige reparationer og fornyelser i det
omfang der er nodvendigt for at sikre gode broer.
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Beklageligvis har Skyttehusets Camping opsagt det samarbejde der har veret
med Brosamarbejdet om brugen af broeme i Svejbak snevringen, bro nr. 36
mi derfor ikke bruges mere. Til erstatning s6ges der om tilladelse til en ny
bro, ved bro nr. 35.
Grstepakker har givet anledning til mange diskussioner, salget af pakkerne
var under brosamarbejdet og det var kun SMK der solgte pakkerne medens
indtagten gik til brosamarbejdet. Dette er stoppet grstepakker eksisterer ik-
ke laengere, nu mi gester tegne et medlemskab og fir dermed samme rettig-
heder som alle andre medlemmer.

Der er sket rndringer og tilfgjelser til ordensreglerne pi SMKs grunde, de
nye ordensregler er udleveret sammen med irsregnskabet. .lEndringer og til-
f6jelser er fplgende:

Himmelbierggrunden pkt. 3 er rndret til: ferieteltslagning er tilladt i max.
3 dage. Pkt. 4 tilfojelse: og ilden skal slukkes n6r sidste mand forlader bAl-
pladsen.

Kirsebrergrunden der er ingen rndringer ordensreglerne er som beskrevet i
bilaget.

Seisgrunden pkt. 4 tilfOjelse: BAdtrailere mi ikke parkeres pi grunden. Pkt.
6 er andret til: ferieteltslagning er tilladt i max. 3 dage. Pkt. 7 tilfgjelse: og
ilden skal slukkes nir sidste mand forlader b6lpladsen. Pkt. 17 er nyt: Med-
lemmers private ting skal flernes fra huset, n6r medlemmet ikke er i huset,
dog kan enkelte letfordrrvelige madvarer opbevares i kgleskabet, medens
medlemmet er gzest pA grunden. Pkt. l8 er nyt: Huset og grunden m6 ikke
benyttes, s6 det fir karakter af sommerhuslignende brug. Det er bestyrelsen
der alene i hvert enkelt tilfrlde definerer hvad sommerhuslisnende brus er.

Udvalg
Bladudvalg Kire Htigberg
Det er neppe nogen hemmelighed at bladet ikke bugner af information og
hvis porloen gik efter vaegt ville det nok kunne sendes ud for en25 !re.
Men hvis bladet er si sulten mi man jo fodre det og jeg kan da kun opfodre
de forskellige udvalgsformend om at l@bende at reportere om de forskellige
aktiviteter der mitte vrre inden for deres felt.
Det galder selvfolgelig ogsi for medlemmerne at de ogsi er med til at forme
og vedligeholde bladet.
Jeg takker for min tid som Redaktor, det har varet spandene og larerigt og-
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hiber pA al st@tte til den nye RedaktBr, si vi kan fA et nyt og spakket blad
fremover.

Web: Kire Hdgberg
Jeg synes at vi har en god og velfungerende hjemmeside med mange bes@-
gende, der da ogsA af og til giver udtryk for at den er meget informativ, men
her grlder lidt de samme spilleregler som for bladet, for at holde den ved
lige. Jeg takker ogsi her for min tid som Webmaster, der igen har vrret
spandene og lrrerigt og Onsker en ny Webmaster velkommen.

Himmelbjerggrunden: KAre Hdgberg
Pi Himmelbjerggrunden vil jeg da ogsi gerne lige takke prnt af, det er en
rigtig dejlig naturgrund vi har der, si dejlig at det nok skal vere mere natur-
grund fremover.
Som de fleste nok allerede er informeret om har der jo vaeret en del fokus pi
grunden omkring pergola, bilsted, borde og bnnke osv.
Det har da ogsf, her vrret en stor udfordring og sjovt at vare med til at holde
grunden ved lige og jeg vil gerne takke de mange medlemmer der har veret
med hele vejen for at det har, kunne lykkedes

Sejsgrunden: Ove Hpi
Sejsgrunden har fiet nyt stakit over til stien, og til forir bliver der plantet
forskellige planter. Det gamle hus er malet indvendig og de fast monterede
borde / baenke er fjernet, si huset er mere fleksibel ved event. arrangementer.
Der mangler en lille smule hegn udenfor huset v. parkeringspladsen, men
dette st6r ogsA for tur til forir.
Fliser for enden afbroen skal laegges om, da der er sunket pga. den hgje
vandstand.

Kirsebargrunden: Per Nielsen
Isvinteren havde veret hird ved broerne og SMKs brobyggerhold havde
travlt pa Himmelbjerggrunden derfor var vi langt henne pi sesonen fgr de
@delagte broer blev erstattet med en ny bro der blev lavet af Boye Broer.

Kantineudvalget: Palle Christiansen
I forbindelse med forpagterskiftet pr. L januar 2007 optog vi en optielling af
inventaret i kantinen sidst pi 6ret. I kantinen har vi bl.a. udskiftet Vaskema-
skine ,t@rretumbler, girdhavemgbler samt kasseapparat af st@rre ting. Bade-
rummene er ved at vzere fzerdige til den nye s€eson. Vi mangler at fi ned-
gravet dran langs selskabslokalerne, men hiber dette sker snarest
8

muligt, af hensyn til vores gulv.

Bygge og renovering: Lars Elmer
Udfprelse af de to baderum, vedtagelse pi sidste irs generalforsamling, er nu
tilendebragt og klar til ibrugtagning til ssesonstart.
EfterfBlgende skal derlaves drrn og etableres nye sivebr@nde for aflAbfra
tagnedlgb pA sydvestsiden af huset mod skoven. Vi ville godt have det udfprt
tidligere, men en sej entrepen@r og vejrliget har forsinket det.

Jul & Fastelavn: Carl M6lgaard
Julebanko blev igen afviklet med stor succes og det skyldes ikke mindst det
store arbejde Jens og Grete Wi.irtz sammen med Johnny havde lavet med ind-
samling af sponsorater.
Julestuen blev afviklet med Julemand Jens og Julenisse Grete.
Det var ogsi dem der igen stod for arrangementet, det samme gjorde de med
afviklingen af fastelavnsfesten som b6de store og smi havde meget glede af.

Jubihumsudvalg: Carl M@l gaard
Udvalget blev nedsat i marts mined 2006 og fik til opgave, at komme med
forslag til afvikling af SMK' s 100 irs jubilaet i 2009 . Udvalget har arbejdet
godt, og har lavet sin f@rste indstilling til bestyrelsen om afvikling afjubih-
et. Indstillingen omfatter: 90 irs jubilaumsskriftet omskrives, den udfgrlige
omtale forkortes, sA der kun kommer passager fra irene med, de sidste 10 5r
indskrives i jubilrumsskriftet, si vi fir et nyt 100 6rs skrift. Skriftet trykkes
og udsendes i samme format som SMK-Nyt. Der holdes reception i Klubhu-
set pi dagen den 6. august 2009. Der settes telt op i Indelukket: Fredag den
17. august 2009 vil der vnre musik i teltet og gratis adgang for medlemmer.
Der vil vare mulighed for kgb af drikke og madvarer.
Om eftermiddagen l4rdag den 18. august 2009, vil der i Indelukket vere akti-
viteter for medlemmers bgrn og bprneb6rn, om aftenen er der spisning med
musik, underholdning og dans. Bestyrelsen har afsat et maksimums bel6b pi
100.000 kr. til jubileets afvikling. Udvalget fortsntter arbejdet og vil i videst
muligt omfang forsgge at fi udgifterne dpkket ind ved sponsor aftaler.

Aktiviteter og forventninger til det nye ir:
Vi h6ber pA en for SMK fordelagtig losning for Himmelbjerggrunden nflr
sagen afsluttes ligeledes hiber vi pi et godt resultat nflr forhandlingerne med
Silkeborg Kommune Fritid og Kultur omkring Indelukket finder sted i efter-
flret. Den nye bestyrelse der skal valges i aften er handlekraftig og vil sette
gang i de aktiviteter der er n@dvendige for SMKs fremtidige trivsel.
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Til slut rettes en tak til klubbens sponsorer, leverandprer, restaurat@r ogper-
sonale, samt de medlemmer der har stillet frivillig arbejdskraft til ridighed.
Tak til bestyrelsesmedlemmerne for et godt samarbejde i det 6r der er giet.
Benno Bechmann

Arne Sorrrner takkede prfl bestyrelsens
vegne Benno Beehrrrann for rrrange $ode

tirner i dc 6 ir, han havde
formandsposten.

Marinekontoret har fiet nye ibningstider
Silrtz0to'ry lr(n*ilafulfthlt

o

Anilts QIlz,9c
8600 SilrtPfrsng

Kontortid hver onsdag 18.000 til 19.00
(Nov. dec. jan. feb. er kontoret lukket)

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

T l f .  86  823916

Speedbfids kurser 2007
Der aftroldes kurser fplgende datoer i Sejshuset:

(3U3 - r/4) (21t4 - 22/4) (r2/s - r3ts)
(r6t6 - r1/6) (1r/8 - r2/8) (22/9 - 23/9)

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

Vigtige telefon numre:
Alarmcentralen: 112
Falck: 70 10 20 30

Silkeborg Politi: 114
Vandforurening, kontakt Beredskabsstationen: 86 82 35 99

Registrering af bide
Else Brodersen Silkeborg Kommune 89 70 10 80

Opsyn Indelukket:20 23 18 89
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Klubaktiviteter 2007

Standerhejsning
Vi starter sejlersresonen med standerhejsning kl.10.00.
Vi samles omkring vor stander i Indelukket, hvor formanden holder tale.
Et udvalgt medlem vil hejse SMK's stander. Derefter synger vi en omdelt sang.
SMK er efter standerhejsningen vaert ved en 0l eller vand i klubhuset.
Datoen for standerhejsningen kan ses pA www.s-m-k.dk under Kalender.

Falck dag
Er en dag hvor SMK medlemmer kan fi afprpvet ildslukker eller anskaffe en ny.
Falck vil sti for afpr@vningen og vaere pi pladsen i Indelukket fra kl. 9.00.
Datoen for Falck dagen kan ses pfl www.s-m-k.dk under Kalender.

Sankt Hans fest (Sejsgrunden)
Med bil og hekse. Her vil der vare noget for bgrn og voksne.
Der kan k6bes 01, vand og p@lser.
Vi modes kl. 19.00.

Frikadellekonkurrence (Himmelbjerggrunden)
Alle der har en bid med mulighed for at stege en frikadelle kan vrere med i dysten.
Skibets kaptajn skal lave spens bedste frikadeller.
Deltargerne i konkurrencen mpder op med et halvt kilo frikadelle fars prent indpak-
ket.
Kl. 17.00 gir alle i land og kaptajnen medbringer sin indkgbte fars.
Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nummer.
Skibets kaptajn gir alene i biden, hvor han inden kl. 18.00 skal have rOrt farsen sam-
nren med medbragte ingredienser og derefter have stegt 2 frikadeller.
Frikadellerne afleveres i land praecis kl. 18.00 til grundig bedpmmelse og eventuel
pricrniering.
Dornmerpanelet bestir af vore bedre halvdele, som i dagens anledning er udneevnt til
letmatroser. Medens dommerne vurderer, skal kaptajnerne afvente deres dom om-
bord pl bidene, hvor der samtidig skal ryddes, renses og vaskes op efter stegningen.
Efter domsafsigelsen mgdes vi til frelles spisning af de stegte frikadeller, samt andet
medbragt proviant.
Datoen for Frikadellekonkurrencen kan ses pi www.s-m-k.dk under Kalender.

Surprise
En dag med overraskelser: Se opslag i Klubhuset, Himmelbjerggrunden og i Sejshu-
set.
Datoen fbr Surprise kan ses pi www.s-m-k.dk under Kalender.

11



Afriggefest
Vi starter aftenen kl. 19.00 i klubhuset med spisning og efterfglgende dans.
En festlig og sjov aften, hvor vi mindes sommerens oplevelser.
Det er en aften, hvor alle medlemmer er velkomne, og hvor vi har tradition for at
more os.
Husk tilmelding pi opsat seddel i klubhuset eller ring til SMK's forpagteren pi tlf.
86  82  61  79 .
Datoen for Afriggefesten kan ses pi www.s-m-k.dk under Kalender.

Standerstrygning
Sejlersresonen er ved at slutte og standeren skal ned i Indelukket.
Vi slutter sejlersesonen med standerstrygning som er kl. 10.00.
Vi samles omkring vor stander i Indelukket, hvor formanden holder tale.
Et udvalgt medlem vil stryge SMK's stander. Derefter synger vi en omdelt sang.
SMK er efter standerstrygningen vrert ved en 0l eller vand i klubhuset.
Datoen for Standerstrygning kan ses pi www.s-m-k.dk under Kalender.

Julebanko
Afholdes i klubhuset og bankospillet begynder kl. 19.00.
MBd op og fi en hyggelig aften, der er masser af praemier bl.a. aender, kaffe og vin.
Mange medlemmer starter aftenen med spisning i klubhuset.
Husk at bestille bord hos forpagteren pA tlf. 86 82 6179.
Datoen for Julebanko kan ses pi www.s-m-k.dk under Kalender.

Juletre for born
Aftroldes i klubhuset, med dans om juletreet, julelege og godteposer til bprnene.
Festlighederne starter kl. 15.00.
Bgrnene mi gerne tage deres foreldre og bedsteforreldre med.
Husk! tilmelding til Jens Wiirtz pi tlf. 86 85 13 25 eller pi listen i klubhuset.
Datoen for Juletree for b6rn kan ses pi www.s-rn-k.dk under Kalender.

Trreningssejlads for motorsejlere
M@d op og se om du ogsi kan blive bidt af denne spaendende disciplin, du laerer at
sette dine sejl, og lrerer din bid bedre at kende, vi er ikke "proffer" selv, sri vrcr ikke
bange for at deltage.
Kunne du tenke dig at vrcre med, si kontakt Johnny Lauridsen: tlf. 40 l7 88 67.

Silrtcfro'q -44n*z&tulfthlt
Clnnae 0!Iz9c
8600 5ilrtefr449

www.s-m-k.dk
L2
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Sii*,batild'Motor A(S, Knudlundvej 8, 8653them Sil keborg
Tlf .  86 l0 15 00 - 40 19 r1 99

k

5U5 AUTO. &
MARINECENTERTIs

l I  r  a  r  I  I  , l  l

v/Peter og John PoulsenH
Tl f . :86  84  64  14

Mobil :  41594581 Fax: 86845581
svend. poulsen@1 2mail .  dk

www.sejsmarine.d k

K()I]/S/\I"G - REPARATION/STRVICF
n r Bu.ER. nAnE oo aAonnoronEn

MNKPNER

4tclr?51:

VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING &
SILKEB ORG SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thors@toften 6 - Tlf. 86 83 61 33
- Ogsfl nir biden skal sikkert pe land for vinteren -



Kastaniehpj vej 37 . 8600 Silkeborg .
Tlf. 82 52 66 60. Fax 82 52 66 66

www. stark.dk/silkebors

tlEIIIrTffmFr I ut lErdil:IiEIIITte

Ledig annonceplads

q._/
*"j I?l-?,r"*
M o b i l . 4 0  5 l  l 3  4 2

E -m a i l :  kaj@ kj-k l imatekn ik .dk

K{,*"nr,,**

I Onbetrekging af 6d[fun[er. r'.'lanja trug[sang

t Rgparation af futecher. Sfut[egafe 21e,

t,tik{erinsaftunrer. t#tf;{F!;:,t,

o fu ng fo r uJo rpfig Le n [e t i[6u [. tiw. Rnm n d fen. com

ll-ll
www,bilting,dk

t. t:

BmJe &mf;r

Boye Broer
Bidebroer
Flydebroer
Bolvrerk

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

, - Vi bygger pi kvalitet-

Indelukkets Spisested

Hver l6dag mellem 12.00 og 14.30
har Indelukkets Spisested ta'selv bord

Sild, fiskefilet, lune retter, afskiret pilreg og ost,
hertil en masse tilbehgr og br6d.

Pris kr. 75,-
Rins for bordreservation.-rr. 

so 82 61 79

Frokost tilbud:
M@rbradbaf rn/ blgde lBg, agurkesalat og brgd kr. 42,-

Pariserbgf m/ tilbehgr og rggeblomme kr. 65,-

Aften fra 17.00 til 19.30
Stegt flrsk m/ persille/- lggsauce kr. 69,-

Wienersn rtzel ml brasede kartofl er,
aerter, skysauce og drenge kr.94,-
Skal du holde fest, er udsigten hos

Indelukkets Spisested bedst.

Hardy Jensen
Tlf. 86 82 6r t9
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