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Kommende
aktiviteter:

Lgrdagden 13 oktober kl 19.00
Afriggerfest. Se side 10 i bladet.

Sondag den 14 oktober kl 10.00
Standerstryning. SMK er vrert ver
Kop kaffe med rundstykke og en

Fredag den 07 december kl 19.00
Julebanko.

Slndag den 09 december kl 15.00
Juletrre for trorn (husk tilmelding

Se mere pi www.s-m-k.dk

SMK - nyt, udkommerfire gange om dret, januar, a,
og bliver sendt ud til alle SMK's medlemmer. Alle m.
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< Vinderne af frikadelle konkunencen >
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Formand
Carl MBlgaard

Tlf. 86 82 -s3 60

carl.moe lgaarcl(t,)
privat.dk

Kasserer
Arne Somntcr

Tlf. 86 82 Ori rJ2

bri tex@mail .dk

Webmaster
Allan Nygaard

f .86  B0 44  44

Allan-nygaard @lc.dk

Bestyrelsesmccllcnr
Peter Riis
Tlf. 86 85 14 0t{

f m479 (t,>fragt.dk

Bestyrelscs
Suppleant
Peter Johanscn
Tlf. 86 85 5(r tlu

Rcvisor
Karl llrirrttsctt

Tlf. tJ(r 132 70 Oti

Nrestformand &
Sekretrer
Ove HOi Petersen
Tlf. 86 82 27 88
connel @webspeed.dk
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Ilcvisor
Olga Hug0y

Tlf .  86 81 31 96
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Udvalgene Formand Telefon

Brosamarbejdet
Arne Sommer
Carl Molgaard

8682 0882
8682 5360

Fellesmode
SilkeborgsPernes brugere

Forretningsudvalget

Restaurant og kpkken Thorkild Aaeaard
8682 6685
6120 3295

Bygge og renovering Lars Elmer 8682 3371

Web-master & Redaktor af
SMK-Nyt

Allan Nygaard
8640 4444
4015 3981

SpeedbAdskorekort Palle Christiansen 8681 1378

Indelukket
Steen Olsen
Heidi Beck

8682 4901

Benzinl- Diesel & fyrmester Niels Just 2926 1066

Himmelbjerggrunden
Svein Hug0y

Leif Thogersen

8681  3196
2033 3196
8684 8713

Sejsgrunden Steen & Lis Jensen 23109475

Kirsebrrgrunden Claus Mikkelsen
8682 7508
2181  0159

Faneberer
Johnny Lauridsen
Leif ThPgersen

4017 8867
8684 8113
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Formanden har ordet

Afriggerfest den 13. okt.

Det er dagen, hvor SMK'er m@des i festligt lag og fortreller rpverhisto-
rier om sommerens sejleroplevelser.
Andet sted i bladet kan du se, hvordan du t i lrncldcr dig l i l  l 'cstcrt.

Standerstrygning den 14. okt.
Standerstrygning er dagen, hvor vi tagcr al,skcd tttctl ett gotl sc.iler se-
son.
Mgd op kl. 10.00 ved SMK's stander i  Inclcltrkket. l)cr bl ivcr sagt et
par ord, sunget en sang og standeren blivcr titgct tte:d, clicrt6lgende
hygger vi os sammen i klubhuset en tirncs tid,

Siden sidste SMK-Nyt
Og si lidt nyt om, hvad der er sket sidcn sidstc SM K-Nyt er udkom-
met.

Himmelbjerggrunden
Skanderborg Kommune har nu endelig godkcnclt tlc icndringer, der er
lavet pi grunden, herunder placeringen af dcn nyc biilplads. Godken-
delsen har veret sendt til hBring, og der er ikkc kotnlttct indsigelser.
Det betyder, at vi nu kan komme videre med at lavc goclc hlunkc om-
kring bilpladsen, fi bilpladsen omkranset med kampcstcn sanrt fii alle
resterende borde benke bygget om. Det vil ske med gode natttrntatcri-
aler.
Skov og Naturstyrelsen har nu endelig godkendt toiletbygningen, mcn
ogsi her er der en hpringsfase, som vi i skrivende stund er midt i, jeg

forventer ikke, at der kommer indsigelser til godkendelsen.
SMK's hengeparti pi Himmelbjerggrunden er lovligg@relsen af brocr-
ne.
Broeme er igennem irene blevet udvidet og en ny tvrrbrtl cr hyggct,
problemet er, at der aldrig er s@gt om tilladelse til disse ictttlt'ittgct og
udbygninger. SMK er blevet bedt om at fi broerne fprt tilhrrge til rlctt
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st@melse, som vi har godkendelse til eller sBge om at fi lovliggjort
broerne.
Bestyrelsen har valgt at s@ge om at fi de eksisterende broer udvidet
med en ekstra tvrrbro, mod at et par af broerne bliver afkortet. Hvis
ikke det kan godkendes, har vi bedt om at fi lovligglort broeme som
de er. Vi afventer Skanderborg Kommunens tilbagemelding.
Svein har sammen med mange frivillige hjrelpere trukket et storl les
med at fi de fysiske forandringer pi Himmelbjerggrunden udfgrt, og
arbejdet har medf@rt, at vi nu har en rigtig flot grund.

Kirsebrergrunden
Pi Kirsebergrunden har Claus og hjelpere fiet ryddet op, de forskelli-
ge faciliteter er bievet istandsat, si grunden nu er en rigtig god grund
at bes@ge. Det har ikke vreret muligt i l@bet af sommeren at skaffe et
arbejdshold til bygning af den manglende bro, bestyrelsen vil i l4bet af
efteriret diskutere, hvordan vi forholder os til den manglende bro.

Sejsgrunden
Sejsgrunden har gennemgiet en meget kraftig renovering. Husene er
malet, nye borde/- brenkeset er sat op, treer faldet mv. Alt dette kan
du lese mere om andet sted i bladet.

Indelukket
Her har Steen malet bensinhuset, lavet nye borde/- benkesret og meget
mere.

Godt arbejde
Et stort og flot stykke arbejde er blevet udf@t under kyndig ledelse af
formaendene for grundene, og uden de mange frivillige hjaelpere var
det ikke lykkedes.

SMK kvitterer for arbejdet ved at invitere hjaelperne med til Afrigger-
festen.

P& bestyrelsens vegne vil jeg takke for den flotte indsats.

{



Lidt af hvert
Flisebelregning
Den nye flisebelagning foran servicebygningen er blevet taget i brug,
og alle er enige om, at det har givet klubhuset et flotloft.

Indbrud
Indbrud er blevet dagens orden, ilabet af sommeren har der varet be-
sBg i flere bide, selv marinekontoret og bensinhuset har der vaeret ind-
brud i, en kedelig tendens som vi mi forholde os til.

Tgmningsanlag til toiletaffald
Toiletaffald i s@erne har prreget medierne i sommerens l@b. J@rn Rye
var der straks med lovning pi bygning af tBmningsanleg. SMK hilste
hans klare udmeldinger velkommen og tilbpd kommunen at bygge det
i forbindelse med bensinhuset, men piben er tilsyneladende giet ud, vi
har ikke h@rt mere til sagen.
Hvidtved Larsen, der iflg. Midtjyllands Avis, har tilbudt at bygge et
anle g omkostningsfrit, hvis str@m og kloak aflab var til stede, kunne
kommunen ikke engang overkomme at svare.
FOr omtalen i Midtjyllands Avis sendte jeg en mail til borgmesteren,
hvor jeg efterlyste kommunens reaktion pi Hvidtved Larsens tilbud,
som jeg var bekendt med.
Svaret var - " Teknik og Miljpafdelingen er i gang med at analysere
tilbud/muligheder."
De analyserer tilsyneladende stadigvek.
Ingen skal vaere i tvivl om, at SMK Onsker en l6sning pi tgmningspro-
blemet, men efter min bedste overbevisning er det kommunen, der skal
lBfte opgaven, og det er ogsfl sidan, jeg laser lovgivningen pfl omri-
det.

Strom.
Jeg har tidlige omtalt, at SMK betaler for en del af den strvlttt, dcr bli-
ver brugt pi pladsen foran klubhuset til bide, der stir vintcrttpl"rcvaret.
Kommunen har nu bBjet sig, og vi er nu ved at f[ koblct lirrbruget over
pi kommunens miler.

Sct. Hans pe Sejs grunden.

En lun sommer aften var vi en hel flok SMK
sejlere som m@dtes pi Sejs grunden. Vi havde
nemlig en lille aftale med denne her dame. Det
skulle dog vise sig, at hun var lidt sky og tog
hiem for vi andre

Glade kunder ved p@lse huset, som blev
godt besggt il@bet af aftenen. Johnny
stod for at p@lserne var varme og klarede
serveringen med et stort smil.

Steen byder velkommen til en god
Sct.Hans aften og konstaterer at vi har

veiret med os i ir.

Bo Stig holder bil-
talen og der kom-
mer gang i bilet.

Allan Nyggard

7Carl Molgaard



En hyldest til alle de mange der har hjulpet med at gore Sejsgrun-
den til et rigtig godt sted at vrere.

Tak til alle der har hjulpet med frivilligt arbejde til vedligeholdelse af
Sejsgrunden.

Ved seson start udarbejdede vi en liste med 15 punkter, som vi ville se
om vi kunne n6 at fi lavet med frivillig arbejdskraft ilobet af denne
s&son, bla. maling af hele det nye hus, hegn imellem nyt og gammelt
hus, og det gamle hus malet i en farve, si det falder i med det nye hus
og fremstir som en helhed.

Hegn pi p-plads g@res faerdig mod sti, havem@bler og benke skulle
ogsfl have en omgang.

Borde p6'terrasse skulle renoveres, slibes og have olie, fliser ved broen
omlaegges, da de var sunket i vinterens l@b, bolverk repareres, hvor
sandet var l@bet ud, beskering af traer og buske ,feldning af selvplan-
tede trreer, trastubbe i grasplene frreses vrek, huller fyldes op med
muld og nyt graes sies, jolle stativ rep. Hegn til nabo rep., gyngestativ
udskiftet og mange andre smiting.

Skrrenten bag huset mod nord som vi ogsi ejer, var mildest talt i en
forfaerdelig stand, med et faldefardigt hegn, hvor der var monteret pig-
trfld,der var vokset ind i treerne, (pigtrfld var noget man brugte under
2 Verdenskrig) og en bevoksning p8 skraenten der bare har fflet lov til
at passe sig se1v.

Pfl et godt m@de med naboerne, tilbgd en af dem, der har grund ned til
skrrenten, at de overtager vedligeholdelsen af skrenten mod at fi lov
til at frelde de hOje tr&et, si de fik en bedre udsigt til vandet.

Aftalen blev, at Stig Andersen der bor ned til skrrenten stir fbr at ryd-
de skreenten og genplanter den med noget lavt voksende til elicriret.
Han fjerner det gamle hegn med pigtrid og etablerer et nyt lavt hegn
(med de stolper som vi havde indkObt sidste ir).
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Fremover vil Stig Andersen i samrid med bestyrelsen sti for vedlige-
holdelsen af skrenten.

Vi havde nok ikke inderst inde regnet med, at vi ville ni det hele i den-
ne s&son, men i skrivende stund har vi faktisk niet det med fi udtagel-
ser, som jeg godt kan love er lavet fgr sreson afslutning.

Det er i 6vngt blevet rigtigt prent det hele, prBv neste gang I kommer,
at gi op ad stien pfl skranten og nyd udsigten over Borres@, som man
nu kan se.

Jeg vil gerne rette en stor TAK til alle, der har hjulpet til.
Selvfplgelig var alle Tordenskjolds soldater der som sedvanligt, men
det var meget gledeligt at se, at si mange nye meldte sig, flere der
kom sejlende og si vi arbejdede spurgte straks, om der var noget de
kunne hjelpe med, der var selvf@lgelig ogsi dem der straks sejlede. I
det store hele si'var det positivt, at si mange nye og gamle valgte at
bruge deres fritid pi at vedligeholde noget, vi alle kan fi glrde og
gavn af i fremtiden.

Flere gav i 6vngt udtryk for, at de syntes vi havde haft det rigtigt sjovt
og gerne vi l le hjr lpe igen.
Mange TAK til alle der har hjulpet, "godt ghet",jeg glreder mig alle-
rede til at arbejde sammen med jer igen.

Der er giet fisk i kOle/-fryseskabet
Nogle har fiet til vane at opbevare fisk i kOle/fryseskabet med det re-
sultat, at hele k@leskabet er forpestet, ja selv flaskerne stinker af fisk,
og man har ikke en gang gjort sig den ulejlighed at g6re k@leskabet
rent efter sig, si det mi andre g@re

Der henvises i Bvrigt til punkt 17 i regulativ til brug af Sejsgrunden,
som omtaler brug af kpleskab.I Bvrigt b@r det v&re en selvfplge at
rensning af nyfanget fisk foregir udenfor og ikke i k@,kkenet.

Venlig hilsen og forsat en rigtig god sejlersason
Steen Warni Jensen g



Afriggerfrst
den l-1. oktdrer 3ilil?

Alle S['[K'er *r v*lknnuw.

Invit*r clin Lredrc hnlr,elel nred til festen i lldelultkets .$pise.steel i
511'IK's kluhhrus i lri&'hllikel

Vi stamer aft*sen kt. [S.{SL F*rn:a*c}en lry,."I*r velk*lnnwn, ng e}*r-
*fmr gfu vi *nrhnrd i en tre r*ftsrs ixlexlu. kaffe rned lidt gr:'dt fi1. ng vi
slufter m*d nntrnnd.

Un&r ilet hele er clsr mtrsiit. ng efter knft'en bydes *p til dens"

Alt dett* iHr du i*r }e.r, tr 75"{ffi kr.

f ilnrekling til:
Arne Sornnrer:. rlf- "!6 $2 il,s 8! e[Jer p* rnail britex{n'lmnil.dk
Carl hlOlga*rcl. 1tt. SS St 53 6$ elle.l pfi rnnitr cnd.nroelgaarda:,pri'r,at.clk

Ved tilnrelding pS nrail. hurk ni skrive nffvno *g adresser strfft telefon-
tltilnfe_

4 nil ir$i:trrr.li'il r1/i'rg,{rrli.u :04}.}

Fri kadel le- Kon ku rrence

Vejrguderne var med os, og det blev en festlig dag pA Himmel-
bjerggrunden. Kulu rte lamper oplyste grunden, og alle havde en
hyggelig dag.

De bedste frikadeller havde:
1.  KAre
2. Svein
3. Niels

De flotte sponsorerede gaver var fra
Siims BAd og Motor. KJ Ventilation. E. W. Montage.
Falex torvet. Kaj og Henning Geert
KrumnAlen. Bluebay Marine. Sejs Marine Center
RisbjergMarina. Si lkeborgGulvbekledning
Ole's Auto. Kauffmann. Indelukket Spisested
Dagligbrugsen pA Arhusbakken

Peter Johansen tl



Marinekontorets ibningstider
Si!ftpfr4t+,ltbtnz0ufulftlu&.

Afi^t QIlz, gc

8600 9ilrtnfro'Ie
Kontortid hver onsdag 18.000 til 19.00

(Nov' 0"" 'ffif1-,LlfLT'ret lukket)
Tlf. 86 82 39 76

Speedbids kurser 2007
Der afholdes kurser f6lgende datoer i Sejshuset:

(3r/3 - r/4) (2r/4 - 22/4) (r2/5 - r3/s)
(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 - 4050 6l 03

Vigtige telefon numre:
Alarmcentralen: 172
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 10 00

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

T2
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SMK-Nyt pi besog:

Siim bed & motor

Vi er denne gang taget pi bespg hos Danmarks st@rste b5:dcenter, som
har forhandling af fBlgende marker: Chaparral : Skorgenes :
Crescent : Bella/Flipper: Finnmaster : Grandezza: Linder: Nidelv.
Siim har altid mange nye og brugte bide pi lager i alle stgrrelser og
priser. Spec. indenfor hovedmrerket Chaparral er der altid adskillige
nye bflde pi lager, og der er en stor udskiftning Sret igennem.
Hos Siim er der ogsi en meget stor butik med alt inden for udrustning
til bide. Lige fra tBjlsko over div. instrumenter til den mindste

rustfrie skrue. Hvis der mangler noget
skaffes det hjem nesten fra dag til dag.

Jakob Siim byder velkommen i
den nye butik



Chaparral bide
Her et lille udpluk
fra en af de store

showroom

Siim tilbyder ogsi at hente bide fra hele landet for at vaske/polere/
bundmale og servicere motoren. Opbevare den i bidhotel om vinteren
for si at levere den tilbage i tip top stand klar til en ny s&son.
Hvis uheldet er ude kan der ogsi laves glasfiberarbejde af hpjkvalitet
af specieluddannet fagmand. Der ydes service pi alle typer motorer
og bide, ogsfl ud afhuset.

Bide i alle
st0rrelser
og priser. Her
i to etager for
at udnytte
pladsen opti-
malt.

t4
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Et kik ud
over bide i
vinter hi
Snart klar
til en ny sre-
son.

Ilos Siim er alle meget velkommen bide fgr og efter bidk@bet, til en
birdsnak og en kop kaffe. Det er vigtig at alle som besgger Siim Bed &
Motor fir en god oplevelse med hjem. Der er altid noget nyt at se pi
Ixrs Siim. Der er en god mulighed for at finde ud af mere, hvis man
bespger hjemmesiden pi : www.siim.dk. Her er der altid opdateret
rned de sidste tilbud af nye og brugte bide. Man kan ogsi tilmelde sig
ct nyheds brev. Si kommer der en mail hver gang der er nogle nyheder
inden for bide verdenen.

Allan Nyaard



RISBJERG MARINE A/S .  MARIENLYSTVEJ 10
8600 SILKEBORG

Tl f  . :87206008.  Fax . :  87205A67
mai I  @ r isb' ierq ma r i  ne.  d k

Salon NOrrc ru
v/Soro lversen . Mrrelorv 8 . Silkeborg

a6a2 | 845

hipShop'&l Bedudsty
vvuvw'shi hop.dk

W
Kastaniehgjvej 37 . 8600 Silkeborg .
Tlf. 82 52 66 60 . Fax 82 52 66 66

www. stark. dk/silkebors
L6

fft
sUS AtrTO- &

MARINECENTER 7s
\ ^ r ,  1 ^^++ r
v/Peterog John Poulsenf$ mnRTnEn

Tlf.: 85 84 64 14
Mobll: 41594581 Fax: 86845581

svend. poulsen@1 2mall.dk
www.seJsmarlne.dk

K('I]/5ALG - REPARATION/SERVICE
AF rur"ER. BADE oc aAomotoBrn

/l

VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING &
SILKEBORG SPBCIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thorsotoften 6 - Tlf. 86 83 67 33

- Ogsi nir biden skal sikkefi pe land for vinteren 
17



Kaj Johansen
Direkt6r

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

KI^,*,,r*

Skanderborg Sej lmageri
Nydamsvej 4 - 8362 Horning
Tlf . 86 92 48 46

BAdkalecher.
www.sejlmageri.dk

Boye Broer
Bidebroer
Flydebroer
BolvrerkBmJe:&rurr
Tlf. 40 54 60 6l

www.boyebroer.dk
- Vi bygger pi kvalitet-

t om\etrefuing af 6,itrh1n[er. a' 'lanja trugfsang

t fuparation af fuLfecfur. SQptegnte 21e'

s,tlkksrins af tilnrex t;y. 
f;{y{f,

t fiing for uJorptig Lenle t it6ud. riww. Rrunrud[en.com

ll-ll
www,biiting,dk
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Besog ogsA
JndBhArt* Spiaeoted

Anatte QI!.e,9c
8600 Silrtetuug.
Tlf.86 82 6179

Stort ta,selv tlord, hver lordag fra 12.00 til 14.30.
Sild, fiskefilet, afskflret pilreg, lune retter, ost,

brpd og en masse tilbehgr 75,00 kr.
Ring for bordreservation.

Frokost tilbud.
Mgrbradbgf mlbIgde 1gg, agurkesalat og br4d 42,00k:r.

Pariserbpf m/tilbehgr og aggeblomme 65,00 kr.

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

med lakserose 78,00 kr.

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

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


