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< I benzinhuset er den nye tank kommet pd plads >

Fastelavnsfest
SMK har Fastelavnsfest i klubhuset i
Indelukket sgndag d.11.2.2009 kl. 14.00
Efter t@ndeslagningen er der fastelavnsboller
og sodavand til b@rnene
Der uddeles flotte praemier til kattekonger og
kattedronninger, samt de bedst udkledte.
Husk tilmelding til:
Jens Wiirtz pi tlf. 86 85 13 25

SMK's generalforsamling

Se midtersiderne

SMK - nyt, udkommer fire gange om dret, januar, apriL, juli, oktober
og bliver sendt ud til aLIe SMK's medLemmer. AlLe ntedlemnter kan.lLi
indlceg nted i bladet. Det kanvcere ris eller ros, du lnr en god idi, det
kan vcere en oplevelse pd sQen, eller et eller andet du vil indvie os an-
dre i. Kontakt mig pd bladet, sd vi kan ftL netop dit incllceg mecl.

Redaktor: Allan Nygaard Tlf. 86 80 44 44
Allan-nygaard@c.dk
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Formand
Carl Molgaard
Tlf. 86 82 53 60
carl.moelgaard@
privat.dk

Kasserer
Arne Sommer
Tlf. 86 82 08 82
britex@tele2.dk

Webmaster &
Redaktor SMK Nyt
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 56 88

Revisor
Karl Bramsen
Tlf. 86 82 70 08

Nrestformand &
Sekretrer
Ove HOi Petersen

Tlf .  86 8227 88

connel @webspeecl.tlk

Bestyrelsesmctllcrtt
Thorkild Algaurtl

Tlf. 20 24 (X) t3.5

dalve.ien3 I @l rnail.dk

Bestyrelsesmedlem

Kaj Johansen

Ttf. 86 8279 34

kaj @ kj -ventilation.dk

Bestyrelses
suppleant
Verner Lauridsen
Tt f  .2 t  68  88  10

Revisor
Olga Hug@y
Tlf. 86 81 31 96
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Udvalgene Formand Telefon

Brosamarbejdet
Arne Sommer
Carl Mglgaard

8682 0882
8682 5360

Restaurant og k@kken Thorkild Aasaard
8682 6685
6120 3295

Bygge og renovering Lars Elmer 8682 3371

Web-master & Redaktor af
SMK-Nyt

Allan Nygaard 4015  3981

Redaktionsudvals Bo Stig Andersen 8682 03 1 6

Speedbidskprekort Palle Christiansen 8 6 8 1  1 3 7 8

Indelukket Steen Olsen 2349 4906

Fyrmester Niels Just 2926 7066

Benzin/- Diesel Rvan Alvin Sdrensen 20236165

Himmelbjerggrunden Svein Hug0y 2t  70 32 96

Sejsgrunden Steen Jensen 2310941 5

Kirsebrrsrunden Claus Mikkelsen 2t8t 0159

Festudvalg Peter Johansen 8685 s688

Faneberer
Johnny Lauridsen
Leif Thpgersen

40t7 8867
8684 8713

Beredskab Viggo Bpgedal 8683 8710



.#Formanden har ordet.

Aret 2008
Arsskiftet, vi har passeret, har givet anledning til et tilbageblik.
2008 har vaeret et rigtig godt ir for SMK, mange nye ombygninger og udskiftninger
er gennemfprt, og det har kostet mange penge.
Vi kan i SMK glrcde os over, at skiftende bestyrelser har sikret SMK en meget god

lkonomi, uden den havde det ikke varet muligt at lave de gennemgribende ombyg-
ninger og fornyelser som er sket i 2008.

Aret 2009.
Det 6r vi nu har taget hul pi vil pi mange omrider vrere iret, hvor vi afslutter det
omfattende arbejde med de ekstraordinrere mange ombygninger og fornyelser.
Benzintanken, som er under udskiftning, vil dog i 2009 udgore en stor udgift for
SMK, men ogsi her skal vi taenke pi, at for 40 ir siden var det SMK som si langt ud
i fremtiden, her besluttede de at etablere benzinsalg fra SMK. Senere blev det fulgt
op med dieselsalg, den linje har bestyrelsen valgt at fortsette.

SMK 100 ir.
Aret 2009 vil vrere iret SMK fylder 100 ir. Det har bestyrelsen valgt at markere, sa
vi sent vil glemme det, lres mere om jubileeet andet sted i bladet.

Generalforsamlingen 2009.
Inden si laenge skal vi ses til SMK's generalforsamling.
Det er her, bestyrelsen skal stA til regnskab, for det arbejde vi har udfbrt i 2008, der-
for er det vigtigt, at du mpder op og giver din mening tilkende, og det uanset om det
er ris eller ros.
Du er ogsi meget velkommen til at komme med forslag til behandling pi generalfbr-

samlingen.
Andet sted i bladet er indkaldelsen til generalforsamlingen og her kan du se, at samt-
lige bestyrelsesmedlemmer stiller deres kandidatur til ridighed for en ny periode.

Under formandens beretning pi generalforsamlingen vil jeg redeg4te for bestyrel-

sens arbejde i 2008 og planerne og forventningerne til
2009.

Mod op oq (A ind(0yda0sa.

Carl Mglgaard
4

SMK har 100 irs jubilreum i 2009.

Jubileumsudvalget arbejder hirdt for at g4rejubileet
til en fest for soens folk.

Pi nuverende tidspunkt ser programmet sidan ud.

Jubilreums aktiviteter:

Torsdag den 6. august 2009.
For venner af klubben og medlemmer

Reception i klubhuset
Kl. 14.00 - 16.00.

Fredag den 14. august 2009.
For venner af klubben og medlemmer.

Jubileumsteltet i Indelukket flbnes kl. 18.00.
Mad og drikkevarer kan kobes i teltet fra kl. 18.00

Jazz - RED HOT FOUR - kl. 19.00-22.30.

Lgrdag den 15. august 2009.
Festen er for tilmeldte medlemmer og indbudte gester

Jubilaeumstelt i Indelukket 6bnes kl. 18.00.
Festmiddag kl. 18.30.

Hyggemusik under festmiddagen v/- KED'LI
Andr6 Lundemann sdr for underholdningen efter middagen.

KED'LI spiller op til dans.
Jubilreumsfesten slutter med natmad kl. 01.00

5



SMK soger sponsorer til 100 irs jubitreum.

Sponsorater fra 1000 -2999kr.

r Bliver omtalt i SMK-Nyt i 2009
r Vil fremgi af SMK's hjemmeside i 2009

Sponsorater fra 3000 - 4999 kr.
r Bliver omtalt i SMK-Nyt i 2009.
r Hvis @nskes, firma logo i SMK-Nyt i 2009.
r Pi SMK's hjemmeside omtales sponsor, hvis Onskes, oprettes der link til

sponsors hjemmeside.

Sponsorater fra 5000 kr.
r Bliver omtalt i SMK-Nyt i 2009.
r Hvis gnskes, firma logo i SMK-Nyt i 2009.

Pi SMK's hjemmeside omtales sponsor, hvis Onskes, oprettes der link til
sponsors hjemmeside.

o Sponsor kan fd reklame banner op i teltet fredag og lgrdag.
o Sponsor fdr 2 billetter til Jubileumsfesten lgrdag aften inkl. mad og drikke-

varer.

Det vil ogsi vcere muligt at vrere alene sponsor til.

Afriggerfest 2008

Lqrdag den 1 8.oktober holdt SMK afriggerfest i Indelukkets Spisested, godt 80 personer
var modt op, si der var fyldt godt op i det festpyntede klubhus.

Det festpyntede klubhus

Formand Carl Mglgaard b6d velkommen, og udtrykte sin glede over at se si mange mediem-
mer der var modt op, og onskede at vi matte fi en god og lornBjelig aften.

Hardy Jensen fra Indelukkets Spisested fortalte om aftenens menu som bestod ai
Fiskesymfoni.
Carvery Buffet.
Og til sidst dessert.

o

a

a

a

t

Vrelger du at vrere alene sponsor.
o Vil det fremgi af omtalerne i SMK-Nyt.
o SMK's hjemmeside
r Blive omtalt under festen fredag og lgrdag aften.

Teltlejen.
Jazz orkesteret fredag aften.

Hardy Nielsen teltudlejning
RED HOT FOUR

Hyggemusikeren under spisningen. KED'LI
Underholdningenefterspisningen Andr6Lundemann
Danseorkesteret. KED'LI

Lyder det interessant, se kontakt
Carl Mplgaard, formand i Silkeborg Motorbidklub.

Ttf.24 83 47 39
carl.moelgaard @privat.dk

i
I

Carl Molgaard byder velkommen.



Under middagen spillede Poul Erik
Panduro dejlig hyggemusik. Ogsi det
omdelte sanghrefte blev flittigt benyt-
tet, og det hjalp at der var musikledsa-
gelse t i l .

Efter middagen blev der serueret kaffe
m.m. og Poul Erik Panduro spillede
op til dans. Og dansegulvet blev flir
tigt benytte.

Afriggerfesten sluttede af med nat-
mad, og mange gik til k6js i bidene,
vi skul le jo op t i l  Standerstrygning
sgndag formiddag.

Afriggerfesten 2008 var en rigtig god
fest med godt humgr og god stem-
ning.
Tak til arrang@reme, ogsa tak til Har-
ry Jensen for god mad og til Poul Erik
Panduro for
god musik.

Bo Stig Andersen

Den lrekre Cavery buffet

Standerstrygning den 19. oktober 2008.

Pi en god solskinsdag havde SMK standerstrygning i Indelukket.

Mange var modt op og hgrte formanden tage afsked med en god sommer.

Gik du glip af ordene, kan du lrese dem her.

KEere SMK'er
Sonr tilrmand for denne prregtige klub kan det kun v&re en stor glede at sti her til
dennc standerstrygning.

Det er altid en forngjelse at v€re blandt SMK'er, Ikke mindst i gir aftes, hvor vi
havde en kanon tilslutning til Afriggerfesten, og hvor SMK takkede de mange der i
sommerens l@b har gjort et stort stykke arbejde for SMK.

Bestyrelsen har besluttet, at vi fortsat skal have en benzintank, og arbejdet er giet i
gang rned at fi den etableret. Nir vi kommer til Standerhejsning nreste ir, kan vi
igen tanke benzin fra SMK's stander.

Pi Sejsgrunden har Steen igen i ir formiet at give grunden etl|ft. Flagstangen er
skifiet, og det gamle hus er blevet renoveret og meget andet er sket, flot er det.

Kirsebaergrunden fik vi et samarbejde med Ry om, si vi er felles brugere, det har
virket rigtig godt.
Klaus har passet grunden pi en god mide, si den altid har vaeret et bes@g vrerd.

Svein har igen overgiet sig selv med borde og brenke og meget mere pi Himmel-
bjerggrunden.
Flot er det blevet, ja selv gamle medlefiuner som troede at verden gik af lave, er nu
meget tilfredse brugere af grunden.

Her i Indelukket er der ogsi sket ting og sager.
Klubhuset er malet. Girdhaven er frisket op, og mange andre ting er lavet.

Johnny med hjalp fra Joan har pi bedste vis sikret rent Sejshus og baderum i Inde-
lukket, et sikkert og godt stykke arbejde.

Ryan har slrget for, at vi havde brrendstof pi bidene, det har virket pi en meget til-
fredsstillende mide.

Festligheder har der ogsi veret.
Sankt Hans pi Sejsgrunden har Steen sikret blev en god oplevelse.

9Hardy Jensen fortrell"er om aftens menu



Peter slrgede for, at Frikadelle konkurrence pi Himmelbjerggrunden fik nye vrerdi-
ge frikadellevindere.

Men ogsi plsmagningsdagen blev en god oplevelse, hvor treklgveret Joan, Jytte og
Peter havde lavet et flot stykke arbejde.

Palle har som sredvanligt sikret god afvikling af Speedbidskurser i Sejshuset, men
her mi vi konstatere, at vi ikke fremover kan afvikle disse kurser, da kommunen
ikke lengere vil give dispensation til overskridelse afhastighedsgrenserne i forbin-
delse med aflaeggelsen af Speedbidsprgven.

Viggo har igen i ir s@rget for, at al vor affald blev fiernet fra Brosamarbejdets broer,
et stort og flot stykke arbejde, hjalp ham naste ir med omtanke, og tag jeres affald
med hjem, hvis poserne er ved at vaere fyldte, flasker tager vi selvfglgelig altid med
hjem.

I sommerens lgb har Niels sikret lys i sglygterne, si vi alle har kunnet finde hjem.

Vi har overvejet for Peters skyld at sette en lygte op pi sivgrunden i Sejssneevrin-
gen.

Alt dette og meget mere er ikke lykkedes, hvis ikke mange frivillige havde givet et
nap med. En stor tak til jer, igen i dag.

I bestyrelsen har vi haft et fantastisk godt ir. Jeg skal nok lade vare med at trettejer
med vore egne fortraffeligheder, for dem har vi mange af.
En enkelt vil jeg dog fremheve beityrelsen irlige bestyrelsesseminar pi Sejsgrun-
den.
Vi tog os den frihed, at lagge beslag pi opholdslokalet, det akter vi ogsi at gpre de
kommende ir.
Dagen er et af de fi skulderklap til vore trofaste partnere, som mi gi si meget grue-
ligt igennem, afsavn og lregge gre til alle vore genvordigheder i bestyrelsen mv.

Sidste ir sagde jeg, at jeg kunne fortalle en masse om toiletaffald i sgen, det er slut
nu, det nye tornmeanlreg fungerer rigtig godt.
Nggle til anlregget kan k@bes, nir sejlersesonen starter igen. En stor glrede er det, at
s6, mange bruger anlregget.

Gleed jer til 2009. Brosamarbejdets broer, borde og banke fir, hvis alt gir som plan-
lagt et lgft igen inden sejlersresonen 2009. Ja, selv en ny bro i Svejbak Snawingen
har vi fiet tilladelse til, og den vil veere klar til den nye sason

l 0

Jeg har tidligere omtalt bestyrelsens vision for SMK.

Vores visioner i dag er.

Inden Silkeborg Motorbidklubs 100 irs jubilreum, og det er 2009:

Skal klubbens tilbud vere i overensstemmelse med flertallet af klubbens medlemmer.

Skal klubbens faciliteter og bygninger renoveres, sd de er i overensstemmelse med
det moderne klubmedlems krav og forventninger.

Skal Brosttmarbejdet's broer, borde og benke have et kvalitetslqfi.

Skal kluhbens aktiviteter tilpasses til det medlemmerne efiersp@rger, hvis medLem-
merne selv vil vere med til et lqfte opgaverne.

Jeg mener, vi er godt pi vej til at indfri dem, og medens vi indfrier dem, satter vi os
nye m:il igennem nye visioner.

NAr vi har sunget en sang og fiet vor stander taget ned, ribt hurra for SMK, si er
SMK i klubhuset vert ved kaffe og rundstykker, og til de barske er der ogs6 en 6l
eller vand.

Tak for en sod somrner.



Julebanko.

Fredag d 5 december blev dagen, hvor vi var rigtig mange SMKer som
m@dtes i klubhuset til Julebanko.
Allerede kl. 17 var der nesten helt fuldt, af spisende gester som skulle
til banko.
De n@d den gode menu som Hardy havde lavet, denne aften kamsteg

m. sv&r, rodkel og brune/
hvide kartofler. I pausen
var der risalamande.

Igen i frr havde vores
sponsorer skenket mange
gode og spendende gaver,
alle var indsamlet af vores
hjrelpere: Jens Wiirtz ,

Thg midtersiden ud

Generalforsamling i Silkeborg Motorbidklub.

Sted:

Dato:

Kl.:

Silkeborg Motorbfrdklub
Ahave Alle 9 c, 8600 Silkeborg.

Fredag den 6. marts 2009.

r9.00

Henning Hvam,
Jonny Lauritsen og Allan
Nygaard. En stor indsats
fra deres side.

Grete Wiirtz havde lavet
et stort arbejde med at
fi alle gaverne registre-
ret og sat i raekkefglge.

Gamle fru Olsen ( Birte Olsen ) var igen r ar
ansvarlig for salg afplader,

Mange tak til dem

12
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Forts@ttes side 17
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Dagsorden

Valg af dirigent.
Formandens beretning for det forlobne ir samt forventningerne til det
kommende ir.
Fremlreggelse af det reviderede regnskab til eventuel godkendelse.
Foreningens kasserer fremlregger regnskabet.
Fremlaggelse af bestyrelsens budget for det kommende ir.
Behandling af indkomne forslag. Ethvert forslag, som et medlem
Onsker behandlet pi generalforsamlingen, skal vere formanden i
hrende senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse,
jvf. S 11 og $ 12.

Valg af formand, kasserer og bestyrelse m.v. jvf. g 8. stk. 1, 2 og 3.

11. VaIg af udvalgsformend. jvf. g 9 stk. 6.
Bestyrelsen genopstiller

Bygge og renovering
Himmelbjerggrunden
Kirsebargrunden
Sejsgrunden
Indelukket
Speedbidskurser
Fyrmester
Fanebeerer
Fanebrerer supp.
Fastelavn & Juletre
Frikadellekonkurr.
Festudvalg
Redaktionsudvalg
Frivilligt beredskab

12. Eventuelt.

)

)

1 .
)

1

)

)

Lars Elmer
Svein Hug@y
Claus Mikkelsen
Steen Jensen
Steen Olsen
Palle Christiarisen
Niels Just
Johnny Lauridsen
Leif Thggersen
Jens Wurtz
Peter Johansen
Peter Johansen
Bo Stig Andersen
Viggo Bggedal

Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg

6. Valg af formand.
Pfl valg er:
Carl Mplgaard

7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
Pi valg er:
Kaj Johansen
Allan Nygaard
Thorkild Aagaard

8. Valg af2 bestyrelses suppleanter
Bestyrelses opstiller
Verner Lauridsen
Peter Johansen

9. Yalg af 2 revisorer
Bestyrelsen genopstiller
OIga Hug0y
Karl Bramsen

10. Yalg af 2 revisor suppleanter
Bestyrelsen genopstiller
Jytte Nielsen
Lisbeth Knudsen

Modtager valg

Modtager valg
Modtager valg
Modtager valg

Modtager valg
Modtager valg

Modtager valg
Modtager valg

Modtager valg
Modtager valg

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

Venlig hilsen

Bestyrelsen

14 15



Ui oeo i S JYUt'o ftIunftws til
grtte fil4s rt r qmlingtn.

Onsker du at spise for generalforsamlingen
si bestil trord pi tlf. 86 82 6179

L6
Allan Nygaard

17

Fortsat fra side 12

Chang Puggaard var vo-
res mand for oprflbningen
og holdt et vfrgent gje
med at alt gik som det
skulle. Det var ikke ret
mange som gik hjem
uden praemier, mange
havde endda flere med
hjem.

En stor tak til vores sponsorer som var:

Fotex Torvet - Poul Munk - Kvisten Blomster - Grejbiksen
Bil Ting - Jorgen Bjerregird - Aktiv super Virklund - Per B

Grov varecentret - Siim marine -Dansk Papirvare -Gert Grgnne
Blue Bay Marine - Hotel Schandic -Indelukkes minigolf

Oles Auto - Malernes Andelsforretning Silkeborg - Ship Shop Ry
HjOrne Grillen - Garant Trepper - Dybkar Aktiv super -Aqua

Leon Nielsen - Kaj og Henning Geert - Burre Reklame -Trosborg
Hardy Spisestedet -Silkeborg slagteren -Karl Andersen

Fimo Center - Korsbakke - Specialbutikken - Hjejleselskabet
Barberen Silkeborg - Stark - Brugsen Arhusbakken

Pava Center - Skanderborg Sejlmageri - Sejs Marine Center
Them Farvehandel - Risbjerg Marine

Lynge Papir - EW Montage

Hele overskuddet fra banko gir ubeskiret til Juletrre for born
og Fastelavn for b6rn.



Juletrre for bdrn.
En dejlig stor flok bprn
var, sammen med deres
forrelder og bedsteforaldre
mgdt op i klubhuset, for at
se om de kunne m@de Jule-
manden. Efter et par om-
gange omkring Juletrreet
var det tid til at ribe pi
julemanden. F@rst kunne
han vist ikke rigtig h6re, men da der rigtig blev lagt stemmekraft bag,

kom han frem.
Den gode julemand
havde heldigvis en
kempe pose med. Den
var helt fyldt op med
godter og chokoladeju-
lekalendere. En efter en
kom bprnene frem,
nogle frisk og frejdig,
andre var lidt betuttet.
men alle fik de hilst pi
den gode julemand.

Bagefter da de havde
smagt lidt pi slikket, var
der sanglege som Lis var
helt fantastisk til. Hun
kunne rigtig fi bornene
med i legen.
Alle var bare med og gik
op i det med liv og sjrel.

Tak for hjalpen

18 Allan Nygaard

SMK-Nyt pi besog:

Indehaver Christian Fogh Glass
bag disken klar til nye ekspeditioner
Der er mange bes@g besgge hjem-
mesiden, som er meget nem at finde
rundt p6. Ude til h6jre er der en ko-
lonne med varegrupper, under dem
er der igen andre grupper.

Kvalitetsprodukter
Tilbudsmail til eks. kunder
Udfprlige produktbeskrivel-
ser
Kyndig vejledning
Hurtig levering
Anerkendte leverand@rer
2 - 5 FtrsReklamationsret/
garanti
14 dages returret
Sikker krypteret betaling

t9
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ShipShop BAdudstyr

Vi har veret pi besog hos
ShipShop Bidudstyr, en butik
pi Internettet. Det store overblik
fir man bedst ved at bes@ge
hjemmesiden pfl:
www.ShipShop.dk, her kan
man finde alt i bidudstvr.

ShipShop@ blev etableret med salg af bidudstyr pi nettet i 1999 og er
siledes en afde fprste forretninger, der tog denne salgsform til sig.
Handelsformen har nu sliet sig fast og de fleste af deres kunder valger
nu, at fi varerne leveret direkte til d@ren og bestille deres bidudstyr i ro
og mag fra hjemmecomputeren.

ShipShop@ tilbyder
en bred vifte af kvalitetsproduk-
ter til gode priser - her sparer du
penge. Gode tilbud og fast lav-
pris



Her modtages ordre fra nettet.
De printes ud og ordren for-
synes med en stregkode, si
man nemt og hurtigt kan fgl-
ge med i hvor langt den er
kommet. ShipShop har ca.
7500 varer nr. pi lager og de
ligge alle pi locations nr.
Hvis ShipShop har modtaget
en ordre inden kl. 16 vil den
typisk vrere pakket og klar til

postvesnet som afhenter kl. 17.-

ShipShop har specialiseret sig
inden for anoder til bflde, nesten
alle typer er pA lager.
Det gelder st@rrelsen og om det
er til saltvand, brakvand eller
ferskvand.
Her findes ogsi et stort udvalg af
Hempels produkter, her vises et
lille udvals.

Betales med betalingskort er du altid sikret mod misbrug. Du har nem-
lig mulighed for at afvise en betaling, nflr du modtager din betalings-
oversigt.

Belobet for varerne trrekkes
forst. nir varerne sendes fra
ShipShop Bidudstyr ApS.
Der kan aldrig trekkes et
st@rre bel0b. end det du har
godkendt ved k6bet.
Der gives l4 dages fortrydel-
sesret, hvis varen returneres
ubeskadiget og i original ind-
pakning.

Set din bid til salg i SMK-Nyt.

Bestyrelsen har besluttet, at medlemmer nu kan satte deres
motordrevne bad til salg i SMK-Nyt.

Der er nogle spi l leregler, der skal overholdes.

NAr vi har set, hvordan det gAr, evaluerer vi reglerne og andrer dem mAske.

Reglerne er:

o lnden for samme kalenderar kan du gratis sette din bAd i SMK-Nyt 2
gange Arligt dog max 112 side pr. gang..

o Over 2 gange Arligt (kalenderiret) er prisen 100 kr. pr. gang

t Ansker du en hel side er prisen kr. 100. pr. gang.

o Du skal sende annoncen pA mai l ,  gerne pA vedhaftet f i l .  Skal der bi l -
lede i ,  skalden vare vedhaftet mai len.

O

o Er det en betal ingsannonce, skal du for annoncen br inges indbetale
kr .  100.  t i lSMK.

Allan Nygaard
al lan-nygaard@c.dk
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Marinekontorets ibningstider
SilrtPnnry ilntnilatulfth0t

AI*n" QIIg 9c
8600 Silrtpfro'q

Kontortid hver onsdag 18.000 til 19.00
Kontoret er lukket fra s:1llnflrning til 1. april

Tlf. 86 82 39 76

Speedbids kurser 2009
Onsker du at deltage i et kursus si kontakt:

Palle Christiansen pi tlf.: 86 81 13 18 - 40 50 61 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, S6vej 1, 8600 Silkeborg

) )

Jubilreumsudvalget soger hj relpere.

Til SMK's 40,'75 og 90 frrs jubileum blev der lavet jubilreumsskrift.

Jubileumsskrifterne kan du se pfl SMK's hjemmeside s-m-k.dk

Udvalget soger en eller flere personer, der kan pitage sig opgaven med
at fi de sidste 10 ir beskrevet, si vi har et samlet iubilreumsskrift for
SMK's 100 f lrs historie.

Vi forestiller os, at en eller flere SMK'er gir sammen og fir nedfeldet
SMK's udvikling i de sidste 10 ir.

Skulle der komme lidt sjove historier med, er det kun en ekstra ge-
v inst .

tJdvalget har sikret, at nir historien er beskrevet, si har vi lovning pi
hjiclp til at fi historien skrevet ind i et jubileumsskrift, som vi forestil-
lcr os udsendt som indstik i sidste SMK-Nvt inden iubilaet.

LJdcn mad og drikke dur helten ikke. SMK har derfor afsat et lille bud-'
gcl til mpdeafvikling, si den n@dvendige energi kan vere tilstede.

.f cg vcnter spendt pi din opringning.

Carl MBlgaard
Ttf .2483 4739
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v,/Soro lversen . Nsrretorv I . Silkeboro

a6a2 | 845

Kastanieh@jvej 37 . 8600 Silkeborg .
Tlf. 82 52 66 60 . Fax 82 52 66 66

www. stark. dk/silkeborg24
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sus AtlTo- &
MARINECENTERT/s
v/Peterog John Poulsen$, *TERIflER

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

svend. poulsen@1 2mail .dk
wwwseJsmarlne.dk

r:(,)I]/SNLG - REPARATION/SERVICE
nt ti l t rR. BADE oc BADMoTORER I ,t,rtsrl,aN

ffi

 

V I RKLUND VOGNMANDSFORRETNING &
SILKEBORG SPECIALTRANSPORT

KAJ GEERT
Thors atoften 6 - Tlf. 86 83 61 33
- Ogsfl nir biden skal sikkert pa land for vinteren 

)<
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skanderborg sejtmageri
Nydamsvej 4 - 8362 Horning
Tlf . 86 92 48 46
BAdkalecher.
www.sej lmageri .dk

*"j'"?l#'""

M o b i l .  4 0  5 l  1 3  4 2
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Siim
BAD S^WOTOR Al,

Siim Bfld & Motor A/S, Knudlundvej 8,8653 Them Silkeborg
Ttf. 86 r0 15 00 - 4a t91199

fu*sg
. On,etrefuting af 6d[n)n- a. (an1a trugfsang
[er. Lif[efrojvej 2,

I ReparaLion af i.a[ecfur. stoo si[F"e6org
. ,-' ',,a ' l r ls\enn1 at htnder

^'.- ": " ;' :. 
*- '. 

tu"ruw.fuumn'i[en.fft-
. I KJIB.J'or u/orplrgte nde
ti[6u[.

Bredhsjvej 5
Bi lernes Hus

8600 Si lkeborg

Tlf .  86 81 22 00

www.bi l t inq.dk
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Indelukkets Spisested tilbyder:

Ta' selv bord hver lgrdag fra kl. 12.00 - 14.30
Silcl, fiskefilet, lune retter, og ost, hertil en masse tilbeh@r og br@d.

Pris kr. 84,-
Ring for bordreservation.

Frokost tilbud:
Jubileums stjerneskud

Pris kr.72,-

Aften fra kl. 17.00 - 19.30
Tillykke med de 100 5r.

Dct f'ejrer vi i restauranten med denne 2 retters menu:
Kokos paneret rejer med hvidlgg mayonnaise
Schnitzel af svinekpd, pyntet med tjum tjum,

samt gitterkartofl er og paprikasauce
Pris kr. 100,-

Se ogsi mange andre sprendende tilbud pi
www.indelukketsspisested.dk

Hardy Jensen
Tlf. 86 82 61 79

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


