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- Lgrdag den 18. august kt. 17.00
Frikadellekonkurrence pi Himmelbjerg-
grunden
Alle der har en bid med mulighed for at ste-
ge en frikadelle kan vrere med i dysten.
Gfl ind pi SMK's hjemmeside og les mere
om denne sprendende aktivitet.
www. s-m-k. dk under Kalender.

Surprice
En dag med overraskelser: Se opslag i Klub-
huset, Himmelbjerggrunden og i Sejshuset.
Datoen for Surprice kan ses pfl
www. s-m-k. di< under Kalender.

\nyt, udkommerfire gange om dret, januar, april, juli, oktober
'yer sendt ud til alle SMK's medlemmer. Alle med.lemmer kanfd

I med i bladet. Det kan vcere ris eller ros, der er mdske noget du
pil kpbe eller scelge, du har en god id6, det kan vue en oplevelse
)p, eller et eller andet du vil indvie os andre i. Kontakt mig pd

I sd vi kan fd netop dit indlteg med.

Redaktor: Allan Nygaard Tlf. 86 80 44 44
Allan-nygaard@c.dk

< Sommer i Indelukket >
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Formand

Carl Molgaard

Tlf. 86 82 53 60

carl.moelgaard@
privat.dk

Kasserer
Arne Sommer

Ttf. 86 82 08 82

britex@mail.dk

Webmaster
Allan Nygaard

Tlf. 86 80 44 44

Allan-nygaard@c.dk

Bestyrelsesmedlem
Peter Riis

Tlf. 86 8s 14 08

fm479@fragt.dk

Bestyrelses
Suppleant
Peter Johansen
Tlf. 86 85 s6 88

Revisor
Karl Bramsen

Tlf. 86 82 70 08

Nrestformand &
Sekretmr
Ove Hoi Petersen

Tlf .  86 8227 88

connel @webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Thorkild Aagaard

Tlf. 86 82 66 8s

dalvejen3l @mail.dk

Bestyrelsesmedlem
Kaj Johansen

Tlf. 86 8279 34

kaj @kj -ventilation. d l<

Bestyrelses
suppleant
Henry Knudsen
Tlf. 86 85 1217

Revisor
Olga Hug0y

Tlf. 86 81 31 96
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Udvalgene Formand Tdefon

Brosamarbeidet
Arne Sommer
Carl MBlgaard

86&,) 0882
868/ 5360

Fellesm0de
SilkeborgsPernes brugere

Forretningsudvalget

Restaurant og kBkken Thorkild Aagaard
8681/ 6685
6r?0 329s

Bygge og renovering Lars Elmer 8681 337 |

Web-master & Redaktor af
SMK-Nyt

Allan Nygaard
8640 4444
40rt 398r

Speedbidsk6rekort Palle Christiansen 8681 1378

Indelukket
Steen Olsen
Heidi Beck

8687,4901

Benzin/- Diesel & fyrmester Niels Just 2926 1066

Himmelbjerggrunden
Svein Hug0y

Leif Thogersen

8681  3196
20fu 3196
8684. 87l3

Sejsgrunden Steen & Lis Jensen
2181  0175
2214 5400

Kirsebrrsrunden Claus Mikkelsen
868j/75A8
2181 0159

Fanebrrer
Johnny Lauridsen
Leif Thggersen

4011 8867
8684- 8713



Formanden har ordet

De f@rste 100 dage er godt overstiret som formand for Silkeborg
Motorbadklub.

Det har veret en travl periode, men det er ingen sag, nir man har sit mangc
gode hjelpere, der har udf6rl et stort og flot stykke arbejde.

Himmelbjerggrunden.
Pfl Himmelbjerggrunden har vi opfyldt alle krav som Skanderborg kommune

har stillet, for at grunden kan blive lovliggjort. Representanter fia kommu-

nen besigtigede grunden den. 13.juni, den endelige godkendelse vil de frem-

sende inden 14 dage. Bilpladsen er flyttet, der er fjernet borde' brcnke,
br@ndringe, gyngestativ og meget andet fra grunden. Toiletbygningen er re-

staureret og malet. Det er et flot stykke arbejde, der er lavet al't'nccllemmerne
under kyndig ledelse af Svein.

Nastformanden
pr0ver den nye

bfilplads.

Der er stadig to hangepartier, den endelige godkendelse al'toilctbygnirtgctt,
fra Silkeborg Statsskovdistrikt er ikke modtaget og sii skal vi havc scndt rttt-

s@gning om lovligg6relse af tvrerbroen frem til Skanderhorg Kolrrr-nltnc itttlcrt

den 1. september, her kender vi ikke resultatet, men hirhcr pi'r gotlkcrrtlt:lstr.

Kirsebrergrunden.
P6 Kirsebargrunden er Claus i fuld gang med lt l i i rycltlct glrrrrtligl ol), oA

senere fors@ger han at samle et arbejdshold, der skal byggc tlt 't l ttti lttp,lt 'rrtlc:

bro, si kontakt Claus, hvis du vil give et nap med.
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Indelukket.
I Indelukket har Steen fAet klubhuset mv. repareret og de reparerede steder er
malet. Ankeret er kommet op og sti, og @delagt stakit er fiernet. Frivillige
har malet loftet mv. i de nye baderum, tak for det.

Ankeret er kommet op at sti og nu
tre baderum i enden af klubhuset.

Sejsgrunden.
Pi Sejsgrunden er Steen sammen med sit arbejdshold i fuld gang med at re-
staurere huset og grunden. Der kommer nyt gyngestativ, huset og det gamle
hus skal males. Borde og banke er udskiftet med lose bordbanke spt. Birke-
traeerne er blevet afkortet, og traet pA parkeringspladsen er faldet. Skrenten
har naboerne pitaget sig at vedligeholde med fzeldning af hOjtvoksende be-
plantning og genplantning af lavt voksende buske. Hegnet langs skranten
bliver i samme forbindelse udskiftet med et mere tidssvarende hegn. Vi har
ogsi fiet en aftale med Ingrid om, at hun holder huset rent og grasset sl6et.
Carl, Kaj og Steen havde et godt mode med naboer og genboer til Sejshuset
den23. maj, hvor konklusionen blev, at vi har et godt naboskab.

Professionel trrefrelder hOjt oppe i
trreet.

Steen - Sejs grundens formand
st0tter traet



Olietank.
Bag klubhuset har vi fiet en gammel overgemt olietank tpmt og fjernet. Den
blev i tidernes morgen brugt til et oliefyr i klubhuset.

Indelukkets Spisested
Hardy er kommet rigtigt godt i gang med restauranten og fir meget ros for
sin gode mad. Jeg kan varmt anbefale at invitere lillemor pi en gang spisning
i Indelukket.

Vrerkstedet
Pladsen foran varkstedet bliver i de kommende dage belagt med brosten, sA
pladsen og indgangspartiet til girden vil komme til at fremtrede indbydende.

Baderum
De nye baderum i enden af klubhuset er nu frrdige, og de f/rste medlemmer
har taget dem i brug.

Mgde med Kultur- og Fritidsudvalg.
SMK har haft et godt mgde med Silkeborg Kommunes Kultur- og Fritidsud-
valg. SMK Onskede, at kommunen overtager betalingen af el forbruget pi
pladsen foran klubhuset, vi har lidt sven ved at se, at det er et SMK anlig-
gende at betale for dette el forbrug, hvor brugerne hovedsagelig er bidejere,
der har deres bid vinteropbevaret pi pladsen og dermed har b6deplads ved
Silkeborg Kommune.

Vi foreslog ogs6, at kommunen etablerer slabested uden for Indelukket.
Trailerb6denes antal har varet meget kraftigt stigende, og der er n&rmest
kaos i Indelukket pi de varme dage, hvor alle trailerbidssejlerne ogsA vil ud
at nyde naturen pfl Silkeborgsperne.

Kommunen oplyste, at de har overtaget vandforsyningen til b6depladserne i
Indelukket, og at de fremover sorger for vedligeholdelse af ledningsnettet
mv.

Ud over disse punkter var der en del mere praktiske ting, vi drgftede.

Weeb-master Allan
Allan er kommet godt i gang med SMK's hjemmeside, og der vil lgbende
ske opdateringer og rndringer.
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Regnskabsfgring.
Som nrvnt ved standerhejsningen har bestyrelsen besluttet, at klubben frem-
over betaler for regnskabsfBringen.
Vi er efterh6nden si mange medlemmer, at det er en for stor opgave at fi
udf6rt ved frivilligt arbejde.
Klubben skylder Arne en meget stor tak, for at han igennem mere end ti ir
for SMK har klaret bide at vcre kasserer og fgre regnskabet pA flotteste m6-
de. Arne fortsptter med begge opgaver, hvor han fremover bliver betalt for
regnskabsfgringen.

Nyt isenkram.
Der er bevilliget nyt isenkram i form at brrbare Pc til formanden og kasse-
rer . Nu er de ikke er bundet til deres stol hjemme pA de gode sommerdage.
De har nu mulighed for ogsA pA s6en, at arbejde for klubben.

Joller Sejsgrunden.
I ordensreglerne for Sejsgrunden st6r der bl.a. " Jollerne skal vrere anbragt
pi de dertil indrettede stativer, vrere forsynet med ejers navn, samt vrere
rengiort og fjernes, nir de ikke lrengere er i brug."
Disse regler skal overholdes, og bestyrelsen vil overveje at fjernejoller, der
ikke opfylder reglerne. Si krre jolle ejer, kom ud af starthullerne og set dit
navn pA din jolle, ellers kan vi ikke se, hvem den tilhgrer.

Ordensreglerne.
SMK's ordensregler skal respekteres, er du i tvivl om, hvilke regler der er
grldende for brug af klubbens grunde og materiel, si se pi SMK's hjemme-
side wwrv.s-fir-lc..dk
Ordensregler grldende for de enkelte grunde kan ses pi grundene.

Bide der ligger ulovligt ved broerne.
Ser du bAde, der ligger ulovligt ved SMK's broer eller broer tilh6rende
brosamarbejdet, si 96r opmerksom p6, at broerne og affaldstgmning bliver
betalt og vedligeholdt af medlemmerne, bed derfor gratisten om at melde sig
ind i SMK, er der problemer, si kontakt en i SMK's bestyrelse.

Carl Mglgaard
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Marinekontorets ibningstider
SilftPfio'ry Jlt(ntndafulfth&,

gnilte 0l!*,9c
8600 SilrtPfrory

Kontortid hver onsdag L8.000 til 19.00
(Nov 0"" 'r;fl-ilfLT"ret rukket)

Tlf. 86 8239 t6
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SMK-Nyt pi besgg:

Indelukkes spisested

Vi er taget pA besgg hos den ny forpagter af Indelukkes spisested
Hardy Jensen.

Hardy er udlert pi DFDS fergerne og sejlede med dem i20 hr mellem KO-
behavn og Oslo. Giiteborg og Harwich. Fgr han gik i land, bestyrede han
kpkkenet med alle dets funktioner og mandskab.

Han havde gennem lengere tid haft lyst til at fi foden under eget bord.
Si da han si en annonce med, at SMK sggte en forpagter til Indelukkes Spi-
sested, var hans interesse straks vakt. Han var dog lidt usikker pi, hvad der 15
i annoncen. Var det noget med sandwichs og kaffe var det ikke lige ham,
men det viste sig hurtig, at der var st@rre muligheder og udfordringer i det..

Hardy er klar til at tage imod
nye grester

Alle er meget velkomne.

Speedbids kurser 2007
Der afholdes kurser fBlgende datoer i Sejshuset:

(3r/3 - r/4) (2r/4 - 22/4) (rzls - r3ts)
(16/6 - 17 /6) (rr/8 - r2/8) (22/9 - 23/9)

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

Vigtige telefon numre:
Alarmcentralen: ll2
Falck: 70 10 20 30

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

Opsyn Indelukket:20 23 18 89

Registrering af bide / afmeldinger /
rendringer.

Kontakt Borgerservice Silkeborg kommune:
Pi telefon: 89 70 l0 00

Pi mail: borgerservice@silkeborg.dk
Skriftligt: Borgerservice, SBvej 1, 8600 Silkeborg

!
)
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Hvordan er det sd gdet defprste mdneder siden den I. Januar:
Helt forrygende, folk er glade og der er et godt stabilt stam publikum.
Spec. med hensyn til Lgrdags buffet, er der mrgtig god s6gning, nogen gan-
ge er der desvarre nogle, som mfl gA forgaeves, si det er vigtig at bestille
bord.
Folk bestiller frem i tiden. feks. er der allerede bestilt konfirmation i 2011.

@nsker og tiltag i fremtiden:
En stgrre terrasse ud mod vandet. Nye borde/bcnke er allerede pi vej til den
lille terrasse ved hoved indgangen.

Hvordan gdr det sd op med mange timer og smd b4rn:
Det er en evig balance, at fi det hele til at gi op i en hojere enhed. Min kone
er heldigvis en stor hjelp og bakker mig op. Og sA vil mandag altid vrre en
fridag hele 6ret, som bruges pi familie livet. Men jegfgler, at der er ved at
vere et godt fodfaste - en virksomhed i en rigtig god udvikling.

Country, Hede rytmer og lignende hvad sd:
Der vil blive sat en grill med polser op, og et fadols anlag vil selvfglgelig
ogs6 vaere klar. Jeg glaeder mig meget til, at opleve stemningen. Har aldrig
varet i indelukket i de 10 it, jeg har boet i byen, da jeg som oftest har veret
ude og sejle.

Allan Nygaard
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Hardy er i fuld
gang med at

fremtrylle nye
lrekre retter til
forventnings
fulde gester

TOmningsanleg til faste toilettanke i bidene.
Som du miske har last i Midtjyllands Avis oghgrti TV, har der vaeret en del nega-
tiv omtale af bidefolkets tpmning af toilettanke i Silkeborgsgerne.
Debatten er efter min mening skudt langt over milet.

Den 17. juni 1998 bad SMK pi et mgde med Silkeborg Kommune om at fi etableret
et sugeanleg til tgmning aftoilettanke. Svaret var, at hvis det var et lovkrav, ville
opgaven blive fremmet. Kommunen har tilsyneladende ikke fundet, at det har vaeret
et lovkrav, men nu da kommunen har overtaget miljg forpligtigelserne fra amtet har
piben fiet en anden lyd.

Jgrn Rye Rasmussen har pi TV og i Midtjyllands Avis udtalt, at der nu skal etableres
tglmningsanleg, og han vil unders6ge om kommunen kan stille krav om miljpmark-
ning af bidene der har bideplads ved kommunen, hvad det si end mi indebere.

Sarntidigt blev det oplyst, at SMK vil blive inviteret til en drgftelse af placering og
0nsker omkri ng tpmningsanlag samt milj gmeerkning.

SMK bestyrelse vil mgde positivt op til disse drgftelser, men sikkert er det, at vi
inden m0det vil unders@ge, hvad der er lovligt og ikke lovligt i forhold til udledning
af toiletafTald i Silkeborg Sperne.

SMK's medlemmer skal som alle andre overholde geeldende love, men en forudsat-
ning er, at vi kender lovgivningen pi omridet.

Jeg har den 20. juni skrevet til Miljgstyrelsen og bedt dem oplyse om lovgivningen
pii omridet. I skrivende stund har jeg ikke modtaget svar

Carl Mglgaard
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RISBJERG MARINE A/S '  MARIENLYSTVFJ ]-O .

85OO SILKEBORG
Tl f . :  87206008 .  Fax . :  87206067

mai  I  @ r isb je rg  mar i  ne .  d  k

hip$hop'- Bedudsty
www'ShipShop.dk

y6'':':M-ffi

Kastaniehgivei 37 . 8600 Silkeborg .
Tlf. 82 52 66 60 . Fax 82 52 66 66

www. s tark. dk/silkeb ors

t2

SUS AUTO. &
MARINECENTERl/s

v/Peter og John Poulsen b!
Tlf. :  86 84 64 14

Mobll :  41594581 Fax: 86845581
svend.  pou lsen@12mai l .dk

www. seJsmarine. dk

r.r )t,,/,rnl (:, REpARATtoN,/sERvtcE
n r nl r',ti. rIADE oc BADMOTORER

NPNKSWER

l

VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING &
SILKEB ORG SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. 86 83 67 33
- Ogsi nir biden skal sikkert pi land for vinteren -
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Kaj Johansen
D ir€ktor

M o b i l .  4 0  5 l  1 3  4 2
E-m ai l  :  kaj@ kj-k l  imateknik.dk

KI***,r*
Skanderborg Sejlmageri
Nydamsvej 4 - 8362 Ho rning
Tlf. 86 92 48 46

BAdkalecher.
www.sejlmageri.dk

ry-l
www,biltrng,dk

Boye Broer
Bfldebroer
Flydebroer
Bolvrerk&We ,&mmnr
Tlf. 40 s4 60 6l

www.boyebroer.dk
- Vi bygger pi kvalitet-

a ombetrefuting af ,dffunter. tt.'Ilanja trug[sang

o fuparatinn af futecfizr. SQg[ega[e 21e'

t titskenng af funfer. 
t'oo Stffoqorg

; ains for uforptirytenre tir6ur. ff .lfklljfr,.,"*

14 15

Besog ogsA
Jndzluftrt* Spbeoted.

Ansno CILbgc
8600 Simnno'q.
Trf.86 82 6179

'*-' u.,.-,..,

Stort ta,selv bord, hver lordag fra 12.00 til 14.30.
Sild, fiskefiiet, afskiret pihg, lune retter, ost,

brg,d og en masse tilbehpr 75,00 kr.
Ri ng for bordreservation.

Frokost tilbud.
M@rbradb4f mlblgde 169, agurkesalat og br6d42,00kr.

Pariserbgf m/tiibehpr og eggeblomme 65,00 kr.

Aften fra 17,00 til 19,30.
PrOv vor nyhed Stjernefryd, som er stjerneskud

med lakserose 78,00 kr.

Den gode gamle Wienersnitzel m/brasede kartofler, rrter,
skysauce og drenge 98,00 kr.

Skal du holde fest, er udsigten hos Indelukkets Spisested bedst.


