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Kommende
aktiviteter:

Standerhejsning
Sondag den 19. april kl. 10.00

Vi starter sej lers ae sonen med standerhej sn i n g

Sommerfest pi Himmelbjerggrunden
Se side 23 inde i bladet

Sankt Hans
firsdag den 23. juni
Med bil og hekse.

Her vil der vaere noget for b@rn og voksne.
Der kan k@bes g,1, vand og p@lser.

Vi m@des kl. 19.00 pi Sejsgrunden.

SMK - nyt, udkommer fire gange om dret, januar, april, juli, oktober
og bliver sendt ud til alle SMK's medlemmer. Alle medlemtner kanJd
indlceg med i bladet. Det kan vere ris eller ros, du har en god id6, det
kan vcere en opLevelse pd sQen, eller et elLer andet du vil inclvie os un-
dre i. Kontakt mig pd bLadet, sd vi kanfd netop dit indlrcg med.

Redaktor: Allan Nygaard TIf. 86 80 44 44
Allan-nygaard@c.dk
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< Si er det endeligt forir >
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Formand
Carl Mglgaard
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

Naestfirrrnutrtl &
Sekretiur
Ove Hoi Pcterse rr

Tl f .  86 8227 88
connel @webspeed.dk

Bestyrelsesmedlem
Thorkild Aagaard

Ttf  .2024 00 85

dalvejen3l @mail.dk

Bestyrelsesmedlcnt
Kaj Johansen

Tlf. 86 8279 34

kaj @kj -ventilatiort. tl k

Bestyrelses
suppleant
Verner Lauridsen
Trf.21 68 88 10

Revisor
Olga HugOY

Tlf. 86 81 31 96
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Udvalgene Formand Telefon

Brosamarbejdet
Arne Sommer
Carl Molgaard

8682 0882
8682 5360

Restaurant og k6kken Thorkild Aagaard 2024 0085

Bygge og renovering Lars Elmer 8682 3371

Web-master & Redaktor af
SMK-Nyt

Allan Nygaard 4015 3981

Redaktionsudvals Bo Stis Andersen 8682 03 16

Speedbidskorekort Palle Christiansen 8681  1378

Indelukket Steen Olsen 2349 4906

Fyrmester Ole Seeberg 2066 7t94

Benzin/- Diesel Ryan Alvin Sgrensen 20236165

Himmelbjerggrunden Svein Hug0y 2t  70 32 96

Sejsgrunden Steen Jensen 23709475

Kirsebersrunden Claus Mikkelsen 2181  0159

Festudvalg Peter Johansen 8685 5688

Faneberer
Johnny Lauridsen

Leif Thggersen
40t7 8867
8684 8113

Beredskab Viggo Bggedal 8683 8710



Formanden har ordet.

Generalforsamling.
SMK's generalforsamling den 6. marts var en rigtig god generalforsamling.

Det var en generalforsamling, hvor medlemmerne bakkede fuldt og helt op om be-

styrelsens arbejde, og de visioner bestyrelsen har for fremtiden.

Det var ogsi en generalforsamling, hvor der var en rigtig god stemning, og hvor

medlemmerne hyggede sig med hinanden.

Men det var ogsi en generalforsamling, som forpligtiger bestyrelsen i det h6je ttkti

vitetsniveau og en generalforsamling der gav fuld tilslutning til bestyrelses linic orrr

et meget hpjt kvalitetsniveau i alle sammenhange.

Standerhejsning.
Den 19. april har SMK s5 standerhejsning. Pi det tidspunkt er pisken overstilet, opf,

det er tradition for, at pisken er tiden, hvor en stor del af medlemmerne gpr biltle n

klar t i l  sommeren glader pfl s/erne.

Det vil glede mig at se rigtig mange SMK'er deltage i standerhejsningen, og {cl vil

igen i 6r vaere kaffe og rundstykker til alle.

Nyt reresmedlem.
Generalforsamlingen fulgte indstillingen om, at Sven Age Enevoldsen der i ir lritr'

veret medlem af klubben i 50 5r blev udnreint til aresmedlem.
For en del 5r siden var han en meget aftroldt formand for SMK.

Sven Age Enevoldsen er stadig meget aktiv i klubben og gLr et stort arbejde i jubilrr:-

umsudvalget.

Jubilaumsfesten.
Pi midtersiderne i bladet kan du se de aktiviteter, der bliver afholdt i forbindelse

med klubbens 100 6rs jubilaum.

Der er en tilmeldingsblanket, som du kan sende til mig eller aflevere til klubbens

forpagter " Hardy ". Der er 150 billetter til jubilaumsfesten lgrdag den 15. august,

og de bliver reserveret i den rrekkefplge tilmeldingsblanketterne bliver indleveret.

Carl Mglgaard
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Formandens beretning 2008

I aften er en god aften, det er aftenen, hvor bestyrelsen skal sti til
ansvar for det arbejde, vi har lavet i iret, der er giet.
Det er ogsi i aften, jeg skal fortelle om vore forventninger til det

l-. neste ir.

Men f6rst, hvor et det dejligt at se si mange glade SMK'er, der er m/dt op til denne
generalforsamling.

Aret 2008 var et godt 5r for SMK, alt tyder phat2009 ogsi bliver et godt ir.

Jeg vil ikke i beretningen gi i detaljer, jeg har brugt SMK-Nyt i 6rets l6b til at orien-
tere om, hvad der er sket og besluttet i SMK.

Jeg vil dele beretningen op i afsnit, og min beretning vil omfatte de store linjer for
Sret der er giet samt forventningerne t1l2009.

SMK's visioner
Med baggrund i klubbens 100 irs jubilaum besluttede bestyrelsen i 2007 at seette
nye visioner for klubben.

Den vresentligste del af visionen er:

Inden Silkeborg Motorbidklubs 100 irs jubilaum:
o Skal klubbens tilbud vere i overensstemmelse. med de onsker flertallet af

klubbens medlemmer har.
o Skal klubbens faciliteter og bygninger renoveres, si de er i overensstemmelse

med det moderne klubmedlems krav og forventninger.
r Skal Brosamarbejdets broer, borde og beenke have et kvalitetslgft.

Bestyrelsen mener, at vi langt hen af vejen har niet disse mil, men tro ikke at det fir
os til at hvile pi laurbarbladene.

Nir klubbens 100 irsjubilreum er overstiet, si vil bestyrelsen saette nye visioner for
SMK og for bestyrelsen. Uden vision, ingen dynamik.

Medlemmer.
Jeg sagde sidste ir pi generalforsamlingen, at jeg forventer, at vi passerer 1 000 med-
lemmer inden udgangen af 2008. Det niede vi ikke, der mangler nogle fi stykker..

Det er mit hib, at vi inden udgangen af 2OO9 har passeret 1000 medlemmer.

I
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Moder.
Bestyrelsen har i det forlpbne ir holdt 1 I bestyrelsesmgder og2 nr@der med udvalge-

ne.

Derudover har dele af bestyrelsen deltaget i m6der i Brosamarbejdet, Faellesm6de i

Silkeborgsgernes Brugere, moder med Silkeborg Kommune, Skov og Naturstyrel-

sen, Silkeborg og en del andre mlder.

Brosamarbejdet
Det Srlige mgde i Brosamarbejdet blev holdt i Silkeborg Motorbadklub, og vi havtlc

et godt m6de.

Konklusionen pi m@det blev, at det store renoveringsomfang der blev ivlcrkslt i

2008 har biret frugt, mange medlemmer har givet udtryk for stor tilfiedslretl tltcd tlet

lgft, der er sket i vedligeholdelsen af broer og ikke mindst bord/- bicnkcsiullr: ll(:.

Vi besluttede med baggrund i Brosamarbejdets brosyn den 12. oktobcr' 2(X)t'l rrt lirrt-

srette med at lgfte standarden i 2009.
Resultatet blev, at der skiftes 3 broer og opszettes en ny som Skov <lg Nlrtyrstyrclsen

har givet tilladelse til opf6rt ved siden afbro 35 i Svejbaeksnevringctt..

Herudover er der omkostninger til renovering af bord brenkesrcttenc i Slrttsskovens

omride, samt lpbende vedligeholdelser og skraldetpmning.

Brosamarbejdets udgifter for 2009 er ca.215.000 kr. SMK berer ca.2/.1 irl rrt lgil ien.

Brosamarbejdets mgde med Skov og Naturstyrelsen, Silkeborg.
I november mined havde Brosamarbejdet et mgde med Skov og Naturstyre lscrt.

Igen var det et godt mode, hvor vi kom langi omkring og Skov og Naturstyrclsctt.
pitog sig ogsi i 2009 at vedligeholde Brosamarbejdets borde og banke i skoverts

omride.

Vi fik som sidste ir en fornuftig aftale om en dele ordning de steder, hvor skovens
grester er storbrugere af Brosamarbejdets borde og benke.

Pi modet luftede Brosamarbejdet et Onske om at fe tilladelse til at bygge en ny bro

som erstatning for den nedlagte bro ved indsejlingen til Brillerne. Den nye bro er

tenkt opfprt i Balservig. Der er pt. ingen afklaring afvort Onske.

Pi mgdet oplyste Skov og Naturstyrelsen, at de havde fAet en henvendelse fra Silke-

borg Roklub med spprgsmilet, hvilke regler der er for brug af Brosamarbejdets broer

i Skov og Naturstyrelsens omride. Brosamarbejdet har fiet samme spgrgsm|l.
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Brosamarbejdet gav udtryk for @nske om et s&t spilleregler, der kan offentligg@res,
og vi gav udtryk for, at det er vor opfattelse, at det er medlemmer af Brosamarbejdet
der har fgrste adgang til broerne.
Vi oplyste ogsi, at vi har tilbudt Silkeborg Roklub at blive medlem af Brosamarbej-
det.

Det er vor opfattelse, at Skov og Naturstyrelsen var meget enig i vore synspunkter og
aftalen blev, at Skov og Naturstyrelsen formulerer et sat spilleregler for brugen af
broerne, som vi bliver indbudt til droftelse af.

Det er vigtig for os, at Brosamarbejdets medlemmer viser stor tolerance, nir vi be-
nytter broerne og ikke skaber konflikter.

Skovridder Bundgird fortalte om en oplevelse, hvor han sidste ir var fors/gt bortja-
get fra en afbroerne, hvor han i embedes medfgr var sejlet ind til.

Selv bpjernes orange farve ved Himmelbjerggrunden og SMK's grund ved Himmel-
bjerget er en torn i pjet, vi mitte love at male b/jerne sorte, ellers er det vor opfattel-
se, at de var blevet bedt fjernet,

Under m@det blev jeg spurgt om, hvad det var for et drivhus lignede skellet, der stir
pi vor grund ved Himmelbjerget.

Efter en forklaring om, at det var skelettet fra et telt, som ikke var niet nedtaget,
faldt sagen til ro. Si ogsi her er det vigtig, at vi overholder alle spillgregler for bru-
gen af SMK's grund ved Himmelbjerget og Brosamarbejdets broer samt omridet
omkring broerne.

Men nir det si er sagt, er det min opfattelse, at vi har et godt forhold til Skov og Na-
turstyrelsen, og det er vigtigt, at vi fastholder det gode samarbejde.

Himmelbjerggrunden
Grunden er nu i rigtig pan stand, bilpladsen er blevet frerdiglavet, der er plantet lre-
hegn omkring den.

Borde og bankene er blevet udskiftet, en enkelt mangler dog, den bliver skifiet i
2009.

Et flot stykke arbejde er udfgrt under kyndig ledelse af Svein og hans mange hjaelpe-
re.

Bestyrelse har besluttet at de to broer der er sv€ert beskadigede vil blive renoveret og
rettet op af OK Bro og Bidebyggeri v/- Kim Steffensen, Broerne er klar f6r Stander-
hejsning. 
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Kirsebrergrunden
Sidste 5r besluttede generalforsamlingen at tilbyde Ry Bidlaug at blive medbruger af

Kirsebrergrunden.

Tilbuddet blev godt modtaget, og mange Ry sejlere har benyttet grunden i 2008.

Formand Claus pi grunden har holdt grunden i pan og god stand.

Der vil i ir blive opsat nye bord og brcnkesret pi grunden, og triEer og buske vil

blive beskiret. Grantrreerne i skellet over til beplantningen vil blive fiernet.

Sejsgrunden.
Formand Steen pi Sejsgrunden har sammen med mange gode hjelpere lagt et stort

arbejde i at fi Sejsgrunden og bygningerne pi grunden giet efter.

Det gamle hus er blevet malet, og gulvet er blevet slebet af, ja selv flagstangen er

skiftet.

Steen har stadig @nsker til forbedringer, som han meget gerne vil f}rc utl i livet.

Johnny har med hjeelp afJoan stiet for rengOringen af Sejshuset i 2(X)tt, og clet er

udf@rt til SMK's fulde tilfredshed. Det er med stor glade, at de ogsir i 2(X)i) har pita-

get sig opgaven.

Palle har i sin egenskab af Formand for Speedbidskurserne sprget lilr {otl t'tt og or-

den i forbindelse med disse kurser.
Der har varet afholdt 6 Weekendkurser og 3 dagskursus i Sejshusct.

Disse kurser fortseetter ikke, irsagen er, at Silkeborg Kommune ikke licngcre vil give

dispensation til overskridelse af hastighedsgienserne i forbindelse med allicggelse af

pr@ve til Speedbidskgrekortet.

SMK har gjort indsigelse mod afgorelsen, men den er ikke imodekommet.

Indelukket
Her har Formand Steen for Indelukket sgrget for at alt har varet i paen og god stand.

Svend Aage og Knud har lagt et stort arbejde i g6rdhaven. Skrenten er ryddet og

plantet til, og en del treearbejde er udfOrt pi klubhuset, tak for det.

Lys pi soen
Lys pi spen har Niels sgrget for var i orden, sA vi alle med fi undtagelser har kunnet

finde vej i de m@rke netter.
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Tommeanlreg til toilettanke.
Tgmmeanlregget har nu virket, n&sten upiklageligt, i et 5r.
Det er med stor tilfredshed at se, at rigtig mange SMK'er bruger det.
Jeg kan kun opfordre til, at alle der har mulighed for det, fir monteret sugestuds og
altid t@mmer toiletaffaldet gennem t@mmeanlaegget.
For at g4re det lettere for brugere af anlegget et det aftalt med kommunen, at SMK
fra havnekontoret selger nggler til tprnmeanlegget.

Kaos i Indelukket.
I maj mined 2008 bad vi kommunen om et mode for droftelse af:.

r Uforsvarlig sejlads pi Silkeborg Sgerne
r Kaosset i Indelukket pi gode sommerdage.
r Andet isrtningssted for trailerbide.
r Tvungen ansvarsforsikring pi bide der bruger sperne.
r Sikre redningsveje ved brand og ulykke
o Kommunens fremtidsplaner for Indelukket og meget mere.

Kommunen gav fgrst tilsagn om m@det, men udsk@d det senere til 2009.

Den 1 1. juni 2008 var der si en artikel i Midtjyllands Avis, hvor JOrn Rye Rasmus-
sen oplyste, at der nu skulle sattes bom op og at trailerbide skulle betale for at kom-
me i vandet i Indelukket, det fremgik at SMK ville blive indbudt til mgde for en for-
handling om ordningen.

Med baggrund i artiklen afventede vi indbydelsen.

Den 3 1. december 2008 kunne vi si lrese i Midtjyllands Avis, at fgrste del af en hel-
hedsplan for Indelukket nu var vedtaget igangsat til foriret.

Det fik mig til at sende et brev til Kultur/- fritidsafdelingen med kopi til Jgrn Rye
Rasmussen.

Af min henvendelse fremgik, at SMK var bekendt med beslutningen om betalings-
bom samt at fgrste del afen helhedspaln for Indelukket nu var aftalt igangsat til for-
iret. Jeg gjorde opmrerksom pi, at vi flere gange var lovet at blive taget med pi rid,
nir der skulle ske endringer i Indelukket.

SMK blev pi den baggrund indbudt til et m@de med kommunen den 22. januar r 6r,
og vi havde et godt mgde.

Kommune gjorde opmrerksom p6, at der ikke er en helhedsplan fbr omr6:det, og at vi
sammen med andre interesseorsanisationer vil blive inddraeet. nir en sidan skal
laves.
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Frikad€I€konkuff €ncen.
Det d€ gAr i gang me4 €r €n tiltrangt rcnovertug og forb€dritrg af' Her sorgede ftikadelle Pet€I fm at konkurrencen ogsa i 2008 blev afviklet til stor
. Parkbelysningen gled€ for alle deltagere.
. Belegningssten fomn kiosk€n og minigolfbanen
. OpsEttelse af b€talingsbom for traile$fie. Julebanko.
. AfgrEns€t parkering for trailere. Jens m€d fler€ gode hjelpere havd€ igen skaffet runge gode sponsomter, en god
. Og flere ting omhing friluftsteaterEt. aften var det for alle de4 d€r d€ltog.

Vi havd€ folg€nde p|rst'er: Jul€trEsfeskn for sl-orc og soir
Bedre belysning af bro€n over til p€nr Var igen i er en succes, julenand Jens og jul€nisse Gret€ giorde igen et flot stykke
. Her blev det lovet, at dette vi € blive udfort samtidig m€d al parkbelysningen arbejde. Det giode Lis ogse, hun sorgede for sange ogjulelege rned bgrnen€.

Senerelt bliv€r forbedrer.
Fastelavn

Flere el stik ved badebroeme. ,Nye elstik Ce stik. Som van€n tro havde Jens og Grete stlr pe" at bgmene fik kau€n sHet af tdnden.
. Kommunen loveie at se pA dette, ner helhedsplanen skulle igangsattes.

F€studvalget.
Beleg ngssten hen foran klubhuset. I juni mened vff der Olsnagning pa Sejsgrunden. De af os der deltog havde en rigtig
. Det bl€v afvist. god dag.

Vi giorde ogsA opmErkson pe, at iedningsv€jenc ikke var farbare pi gode sommer- Afrigg€rfest€n,
dage. Her var der rckord stor tilslutning, ikke mindst pga. at SMK havde inviteret de rned-
. Kornmunen var opnerksom pA dette, og det ville d€ lose ved afmarked€ trai- lemmer med, der h3r givet en hdnd med, nar der skull€ udfgres ftivilligr arbejde.

lerparkering og hvis optaget, se skulle traileme parkeres uden tbr Indelulkets
omrade. I ar hopper vi aftigg€rfesten over, men i stedet legger vi alle l(I€fteme i j ubil€uins-

Bolnne for traiterisetning har kornmenen planer om skal styr€s af b€talingsterminat
til betatngskort. Ktubhus€L

I 2008 er folgende udskiftet eller renoveret.
Vi gav udrryk for, ar vi gerne gik ind i et udvalg, der se pe flere muligheder bygget . All€ mobler i klubhuset er skiftet.
sammen med en betalingsterminal. Restaurationslokalet er malet.

. Ny bag€ol til glas, vin mv. er sat op.
F.eks. at der opkEves tvungen ansvarsforsiking pe alle bede, der is€ttes gennem . Kdkl€net er renoveret med ny opvaskemaskine og vaskeborde.
sl€bestedet, hvis baden ikl(e €r ansva$forsikrct. . Kgl€skab€, fadolsanleg mv. €r hevet fia gulvet, se det btev merc rengorings
Man kan tEnt€ sig, at der ogse den vej, for ikke medlemmer bliver betalt for brug af venligt.
Brcsamarbejdets broer, men denne det er ikke droftet med Brcsamarbcjdet, vi vil I Alle elinstallationer i kdkk€net €r gennemgeet.
fOrst s€, hvilken muligheder der e1,t- kan gennenfores. . Der er sat tend sluk ur op i varkstedet, se vamen slu](k€s efter en iime.

. Kolerummet er blevet afienset og malet.
Det vil meske ogsA vErc muligr at brug€ terminalen til betaling af benzin og diesel, . Bedet foran klubhuset er onilagt.
se vi undger seddelautomaten. I Tagrendeme i gardhaven er skiftet.

. Tag over tilbygning er blevet males sort.
Att den€ var konnunen indstillet pa, at vi i fsllesskab ser pa, og det betragter jeg . Klubhuset er mal€t so(
som meget PosfilvL
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Benzintanken.
Benzintanken blev dgmt ulovlig fra 1. september 2008.
Bestyrelsen besluttede at opsette en ny tank.
Det viste sig noget problematisk, da den nye tank ikke mitte lagges samme sted som
den gamle. Brand myndighederne ville ikke tillade det.
Efter flere gode forslag blev aftalen med kommunen og brandmyndighederne, at
tanken skulle bygges ind i brandsikker betonkonsffuktion i det eksisterende hus, hvor
ogsi dieseltanken er placeret.
Det er en meget dyr lpsning, men bestyrelsen har vurderet, at det er en afde opgaver,
vi som motorbedsklub mA pitage os.
Tanken er nu placeret og standerne er renoveret, arbejdet er nzesten frerdig, si ben-
zinsalget kan genoptages, nAr sejler sasonen starter.

Rabataftale.
For at skabe et stprre tilknytningsforhold mellem SMK'erne og klubhuset har vi af-
talt med Hardy, at medlemmerne igen i 6r fir rabat ved bespg i restauranten.

I irspakken som sendes ud i starten afapril mined, er der lagt et nyt rabat kort i.
Mange har i 2008 brugt rabatkortet til stor glade for medlemmerne, men ogsi for
Hardy.
Jeg hiber, at rigtig mange ogsi i 2009 vil fi glade afrabatkortet.

SMK 100 iLrs jubilreum.
Torsdag den 6. august har SMK 100 Ars jubilaeum.
Pi dagen er der reception her i klubhuset fra kl. 14.00-16.00.

Fredag den I 4. august er der for venner af klubben og klubbens medlemmer Jazz i
telt foran klubhuset fra kl. 18.00 til 23.00

Ldrdag den 15. august holdes jubileeumsfesten for indbudte gester og tilmeldte med-
lemmer i telt foran klubhuset med spisning og underholdning.

Et brag afen fest bliver det til.

I naste SMK-Nyt kan du se, hvordan du tilmelder dig til jubilaeumsfesten, du kan
ogsi gi ind pi hjemmesiden og fi oplysningerne.

Vi har den glade, at Benno Bechmann SMK's tidligere formand gennem 6 ir har
tilbudt at beskrive de l0 ir, der er giet fra SMK's 90 irs jubilaum til SMK's 100 6rs
jubilreum.
De 10 ir vil blive udsendt som tillaeg til 90 irs jubileums tidsskriftet.

Er der blandt forsamlingen medlemmer der kan bidrage med gode historier eller an-
det. sa tas kontakt til Benno.
12

Til Formandens beretning sidste ir.
Var der et @nske til at SMK sammen med de pvrige klubber i Brosamarbejdet dr6fte-
de muligheden for, at medlemmerne der er medlemmer i flere af klubberne kun beta-
ler for ansvarsforsikring og bidrag til Brosamarbejdet en gang.

Jeg lovede sidste 6r, at bestyrelsen ville drgfte dette, og at vi ville tage en dr@ftelse
med klubberne i Brosamarbeidet.

Klubberne er ikke indstillet pi at indf@re en sidan ordning, 6,rsagen er, at det vil krre-
ve en del ekstra resurser, som vi ikke kan stille til ridighed.

For ansvarsforsikringen er der yderligere forhindringer, da klubberne ikke er forsik-
ret gennem sanune selskab, og den kollektive ansvarsforsikring er baseret pi det
totale medlemstal i den enkelte klub, uanset om medlemmet i forvejen har en an-
svarsforsikring.

Medlemmernes opbakning
Det er med stor glede at se s5 mange deltagere i vore arrangementer.

Det er standerhejsning, standerstrygning, afriggerfest, banko, juletrre, fastelavn, fri-
kadellekonkurrencen ogjeg hiber ogs6, at festudvalget vil fi stor tilslutning til sine
arrangementer. Det neste er squaredance pi Himmelbjerggrunden den l3 juni.
(se side 23)

Det er helt klart sket en betydelig stgrre tilslutning til vore ar:rangementer end tidlige-
re, og det gleder os utroligt meget i bestyrelsen-

Denne ggede opbakning tror jeg skyldes klubbens visioner, som falder i tr6d med
medlemmernes pnsker, men intet kommer af intet, uden alle vore udvalgsmedlem-
mer og hjrelpere kunne det ikke lade sig gore, si til slut en stor tak til jer alle.

Carl MBlgaard

Referat af seneralforsamlinsen se side 19
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Oversigt over
SMK's 100 irs jubilreumssponsorer

DanBolig
v/ Claus Gr0nne
0stergade 8 -L0
8600 Silkeborg

Leon Nielsen Ejendomme
8600 Silkeborg

Helle Ejendomme
Ahavevej 85

8600 Silkeborg

Villaventilation
SUNDT INDEKLIMA

Sikrer velvare og forebygger astma & allergi

KJ klimateknik A/S - 86880499

\(JtJ

pw
AiL d& uuxe ilftrtst pdt at fume fi. eiiltr Ul[ flultilruan'rlt"t4n

U'dng dm 15. auguat, od. tilnu!.d. dig. tul.

Dett. et. | 50 &illzttez til ftlullsu I 0 00 medlzmmen.

Sencato tilnrcUing tiL funilrunaft'rtetl w den. 12. auguat.

Taq midtarcidan ud a( SlM,K-Nyt oO du Aat

dat Qoup0atta pioqwttr

Bide for folket os bidfolket

t4



SMK's
Jubilreums-
program:

Jubilreumsmenuen lgrdag aften.
Fiskesymfoni pi tallerken

Tre slags k@d, tre slags sauce, tre slags kartofler,
samt forskellige salater og br@d.

To slags frugtterter, creme fraiche, eblekage, islagkage med
chokoladesauce kaffe og te.

Natmad.
Biksemad og skipperlabskovs.

SMK'S 1OO ARS JUBIL/EUMSFBST

Fredag d. 14. august fra kl. 19.00 til22.30 jazz med
RED HOT FOUR

RED HOT FOUR er kendt for at spille den gode
gamle NEW ORLEANS JAZZ
si alle har svrrt ved at holde fgdderne i ro.

GRATIS ADGANG: Mad og drikkevare til
rimelige priser kan kpbes i teltet.

Lordag d. 15. august fra kl. 18.00 til 02.00
GALLA MIDDAG

Med dans og underholdnings -

orkesteret Ked'li der har vores gamle
Silkeborg dreng Orla Madsen i spidsen.

Her er et orkester, der fir unge og gamle
til at gA amok pi dansegulvet i en
sand gledesrus.

MEN GL,€,D JER kl. ca. 21.15
Her er det lykkedes os at fa den kendte sanger -skuespiller
- enrerrainer - komiker ANDRT LUNDEMANN.
Kendt for bl.a. Hit med sangen - Radioens Bigband
- Tivolis Bigband - Hurup Revyen - Ganlgse Revyen
- Kerteminde Revyen og mange flere.

Og ikke mindst for div. reklamer med bl.a. Schulstad og
Bamse og Kylling.
Her er en herre, der vil fi selv den mest negative til at blive positiv, og hyle
af grin.

t7

Adgangsbillet og
jubileums-

menuen inkl.
natmad

250.00 kr.

r)
\:

Torsdag den 6. august 2009.
Reception i klubhuset

Kl. 14.00 - 16.00.
For venner af klubben og medlemmer

Fredag den 14. august 2009.
Jubilaeumsteltet i Indelukket ibnes kl. 18.00.

Mad og drikkevarer kan k6bes i teltet fra kl. 18.00
Iazz - RED HOT FOUR - kl. 19.00 - 22.30.

For venner af klubben og medlemmer.

L4rdag den 15. august 2009.
Jubileumstelt i Indelukket 6,bnes kl. 18.00.

Festmiddag kl. 18.30.
Hyggemusik under festmiddagen v/- KED'LI

Andr6 Lundemann stir for underholdningen efter middagen.
KED'LI spiller op til dans.

Jubilreumsfesten slutter med natmad kl. 01.00
Festen er for tilmeldte medlemmer og indbudte grester

16



Betaling ved ankomst.

Navn

Navn

Adresse

Telefonnr.

Tilmeldingen kan afleveres:
r I SMK's postkasse ved indgangen til marinekontoret
r IRestauranten i klubhuset
Eller sendes til:
o Carl Mglgaard, Rudbg,lvej 16, 8600 Silkeborg

Referat fra ordinrer generalforsamling i SMK's klubhus
fredag den 6. marts 2009

Dagsorden i henhold til foreningens vedtegter.

1. Valg af dirigent: Leif G. Hansen blev enstemmigt valgt. Stemme-
taellere, Carlo, Ole, Steen & Thomas.

2. Formandens beretning. Blev enstemmigt vedtaget (se side 5 )

3. Kassererens beretning. Arne Sommer fremlagde foreningens regn-
skab som ogsi blev godkendt.

4. Bestyrelsens fremlreggelse af budget blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag.
Der blev stillet forslag om udnrevelse af vores mange irige medlem
og tidligere formand, Svend Age Enevoldsen til aresmedlem.
Carl Mglgird anbefalede udnrevelsen af Svend Age Enevoldsen.
Generalforsamlingen vedtog dette enstemmigt.

Vores ny
aeresmedlem
Sven Age
Enevoldsen

Tilmelding til Jubilreumsfesten
Lgrdag den 15. august 2009.

Seneste tilmelding den 12. august.

Tilmeldingen er bindende, kan dog
annulleres inden 12. august.

Alle felter skal udfyldes.

Kun for medlemmer og regtefreller/-partner.

Adgangsbillet inkl. festmenuen kun 250.00 kr.

By

$



Valg i henhold til lovene.

Valg af formand.
Pi valg er
Carl Mglgaard Enstemmigt valgt

Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer.
Pi valg er
Kaj Johansen Enstemmigt valgt
Allan Nygaard Enstemmigt valgt
Thorkild Aagaard Enstemmigt valgt

Valg af bestyrelses suppleanter
Pi valg er
Vemer Lauridsen Enstemmigt valgt
Peter Johansen Enstemmigt valgt

Valg af 2 revisorer
Pi valg er
Olga Hug@y Enstemmigt valgt
Karl Bramsen Enstemmigt valgt

Valg er 2 revisor suppleanter
Pi valg er
Jytte Nielsen Enstemmigt valgt
Lisbeth Knudsen Enstemmigt valgt

Valg af udvalgsformend.

Bygge og renovering Lars Elmer Enstemmigt valgt
Himmelbjerggrunden Svein Hug@,y Enstemmigt valgt
Kirsebargrunden Claus Mikkelsen Enstemmigtvalgt
Sejsgrunden Steen Jensen Enstemmigt valgt
Indelukket Steen Olsen Enstemmigt valgt
Speedbidskurser Palle Christiansen Enstemmigt valgt

20

Fanebaerer Johnny Lauridsen Enstemmigt valgt
Fanebrerer supp. Leif ThBrgersen Enstemmigt valgt
Fastelavn & Juletre Jens Wurts Enstemmigt valgt
Frikadellekonkurr. Peter Johansen Enstemmist valst
Festudvalg Peter Johansen Enstemmigt valgt
Redaktionsudvalg Bo Stig Andersen Enstemmigt valgt
Frivilligt beredskab Viggo BBgedal Enstemmigt valgt

Leo Nielsen deltog i spsystemets brugerrid pi vegne af Silkeborg Mo-
torbidklub og orienterede om sidste nyt fra udvalget.
Leo Nielsen fra Ry bidlaug takkede for invitationen til generalforsam-
lingen og glede sig over det gode samarbejde.
Ejlert Andersen, nrestformand, fra sejlklubben takkede ligeledes for
invitationen og glaede sig den gode ro og orden.

Der blev ved modets start aftroldt 1. min. stilhed for
Richard Walter Jensen og andre afd@de medlemmer.

Sekreter Susan Nygaard

Marinekontorets ibningstider
S'ilftRfrory,Irln*ilulftfuIt

Afun" Q!!c,9c
8600 Silrtrfrn ry

Kontortid hver onsdag 18.000 til 19.00
Kontoret er lukket fra standerstrygning til 1. april

www.s-m-k.dk Tlf. 86 8239 76



Fastelavn for born i

En masse flot udkledte bom og
deres foreldre og bedsteforel-
dre var m@dt op, til et par gode
timer med tgndeslagning i inde-
lukket. De blev delt op i rakker,
og sfl gik det ellers pi livet lBs.

Endelig gik der hul pi tgnden og
der var hurtig rift om godteme,
som kom frem i dagens lys.

Bagefter var der gaver
og sodavand, samt en
fastelavnsbolle til alle
b@m.

22 
Aildo Nygnrd

Dagens seje Kattekonger og
Kattedronninger med deres ge-
vinster, som senere blev pakket
op med stor sprending og iver.

Et par af de dejlige udkladte
unger.

Sornmerftst
prfl Hirymelbjerg$t*deg Lgndag D.13-S6 -20$9

vi $rsr.tpr.kl.16"0S

der koFlrrler sguatqd4{gere og undgrvis€r'os.

Musikken spillet ou [i! dalrs .pe har.du e$ sod cd.

taesr du bare den med.grjllen bllver stertet .

gA T-iledbdng rnad - drikkevarer og gadt humtrr

Set x i kalerde{en oe mod pq til en fesJlig q,ftqn

rnvh,
FE$T[TDVAI.Q€T

Pcter l$hgxer
TLq S6 85 56 8fl
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Indelukkets Spisested tilbyder:

Ta'selv bord hver lordag fra kl. 12.00 - 14.30
Sild, fiskefilet, lune retter, og ost, hertil en masse tilbehpr og brgd.

Pris kr. 84,-
Ring for bordreservation.

Frokost tilbud:
Jubilreums stjerneskud

Pris kr.72,-

Aften fra kl. 17.00 - 19.30
Tillykke med de 100 ir.

Det fejrer vi i restauranten med denne 2 retters menu:
Kokos paneret rejer med hvidl@g mayonnaise
Schnitzel af svinek@d, pyntet med.tjum tjum,

samt gitterkartofler og paprikasauce
Pris kr. 100 -

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

Hardy Jensen
Tlf. 86 82 6t 79

Skal du holde fest, er udsigten hos Indelukkets Spisested bedst.
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Srelges: Master 820, irg. 1985. Pris 495.000 kr
Yderst velholdt og rummelig motorbid med hardtop og 5 faste sove-
piadser, stort cockpit med nyt teak gulv, pantry med gaskomfur og
ovn, k@leskab. Forkahyt med dobbelt stikkgje og rummelig siddegrup-
pe. Toilet med elektrisk skyld. Agterkahyt med en dobbelt og enkelt
stikkpje. Bovpropel, projektBr, kold og varm vand, radio, Vhf, Garmin
GPS, ekkolod/fiskefinder, log, 5 nye batterier, tystor lader, Wallas
2400 v armeapparat, holding-
tank, anker, fendere, nye hyn-
der, masser af skabs-
plads.Bflden er meget velholdt
og motoren er nyrenoveret i
2000, kun sejlet 530 timer si-
den.

Lars Beck Nielsen
Poppelvej 6, Salten

8653 Them.
Tlf 86847998 eller 22791196

Argang:
Motor:
HK:
Agterkahyt:
Udstyr:

Nidelv 26
1988
Volvo -Penta turbo diesel
100
Ja
Nyere saeder og hynder. Kaleche to flr,

El toilet, koleskab, varrne-
apparat og meget andet
udstyr. Vinterstativ og
formsyet vinterafdek-
ningspresenning.

Kan ses hos saeiger.
Pris: 345.000 kr.

Carl Mglgaard

Tlf .24 83 41 39



Chapparal 200L8 Bowrider, itrg. 1999,20 fod,l35 hk Volvo Penta
benzin.
Rigtig lekker bad til s@en eller hav/vandski. Plads til 10 personer.
Utrolig stabil bid. Badeplads bagerst med stige, bord som kan flyttes
rundt.
Har kun sejlet fi timer og alene i Silkeborg s6erne. Medfglger solsejl,
fuld-dekken og spreyhood. Opbevaret indendprs om vinteren.

Pris: 124.000.-

Kontakt:
Jens Svenning
JulsBvenget26 A
Svejbrek
8600 Silkeborg
Tlf: 28806156

Joda 7500
Motorbfld 1986, med Toyota diesel motor.
Pan og velholdt. Spar evt. kr. 10.000,- ved selv at forirs klarg@ring af
bflden. Biden ligger pi land.

Pris 259.000,-

Kontakt:

Niels Graversen
8684 5333

Toilettommeanlregget.
I Indelukket

Husk - efter brug:

Skyl slangestudsen ren for snavs.
Alt snavset skal ned i slangebrpnden.

Sug snavset op fra slangebrgnden

Speedbidskurser 2009

Folgende datoer er der speedbidskurser i
Horsens Motorbidklub.

Weekendkurser

Tilmelding til kurset:
Palle Christiansen. Tlf.: 86 81 13 78 - 40 50 61 03

13 & 15 marts 18 & 19 april 23 &24 mai
20 & 2l iunj 18 & 19 iu l i 22 &23 ausust

26 & 27 september 24 &25 oktober

Vigtige telefon numre:
Alarmcentralen: I12
Falck:70 10 2030

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: borserservice@ silkeborg.dk
Skriftligt: Borgerservice, SBvej 1, 8600 Silkeborg 27



Det frivillige beredskab

Fir du brug for hjelp, motorstop eller andet kan du uanset tidspunkt
pi dggnet ringe til et af nedenstiende medlemmer.

Du ringer naturligvis til den nrermeste beliggende. Det fremgir af li-
sten herunder, hvor de forskellige medlemmers bid ligger.

Tag bladet med i biden eller en kopi af listen.

Det frivillige beredskab bestir af.
Leif Birch,
Henry Knudsen
Leif Thogersen
Verner Lauridsen
Carsten Truelsen
Viggo B@gedal

Sejssnrevringen
Indelukket
Himmelbjerget
Sejs
Havnen
Svejbreklund

8684 61,62-2348 2813
8685 1277-2081 6826
8684 8713
2168 8810
4059 3756
8683 7810
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hipShop.

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

www. stark. dk/silkebors
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SEJS AUTO. &

MARINECENTERT/s
v/Peter os John Poulsen fA IjrnRInER

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

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

KAB / SAL(j _ REPARATION/S'RVICE
AF BTLER. BADE oG aAonnotoBrn F GdE l,IN

A

VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING &
SILKEB ORG SPECIALTRANSPORT

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

Villaventilation
SUNDT INDEKLIMA

Sikrer velvere og forebygger astma & allergi

KJ kltmateknik A/S - 86880499

Id,-'*r,,*)
Skanderborg Sejlmageri

Nydamsvej 4 - 8362 Horning
Tlf . 86 92 48 46
BAdkalecher.
www.sejlmageri.d.k
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