
 
Kommende 
aktiviteter: 

 
Standerstrygning.  

Søndag den 18. oktober. 
 Indelukket kl. 10.00 

Klubben byder på morgenkaffe, rundstyk-
ker og til de lidt mere seje en øl eller 

vand. 
 

Julebanko. 
Fredag den 4. december kl. 19.00. 

I klubhuset i Indelukket. 
 

Juletræ for børn og børnebørn. 
Søndag den 6. december kl. 15.00 
Husk tilmelding på 8685 1325   

SMK - nyt, udkommer fire gange om året, januar, april, juli, oktober  

og bliver sendt ud til alle SMK's medlemmer. Alle medlemmer kan få 

indlæg med i bladet. Det kan være ris eller ros, du har en god idé, det 

kan være en oplevelse på søen, eller et eller andet du vil indvie os an-

dre i. Kontakt mig på bladet, så vi kan få netop dit indlæg med. 

 
Redaktør:  Allan Nygaard Tlf. 86 80 44 44 

Allan-nygaard@c.dk 

<100 års jubilæums fest i Indelukket  > 
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17. årgang 



 

 Formand 
Carl Mølgaard 
Tlf. 86 82 53 60 
carl.m@fiberpost.dk 

 

Næstformand & 
Sekretær 
Ove Høi Petersen 
Tlf. 86 82 27 88 
connel@webspeed.dk 

 

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

 
Bestyrelsesmedlem 
Thorkild Aagaard 
Tlf. 20 24 00 85 
dalvejen31@mail.dk 

 Webmaster & 
Redaktør SMK Nyt 
Allan Nygaard  
Tlf. 86 80 44 44 
Allan-nygaard@c.dk 

 
Bestyrelsesmedlem 
Kaj Johansen 
Tlf. 86 82 79 34 
kaj@kj-ventilation.dk 

 
Bestyrelsesmedlem 
Peter Riis 
Tlf. 86 85 14 08 
fm479@fragt.dk 

 

 

 

Bestyrelses  
Suppleant 
Peter Johansen 
Tlf. 86 85 56 88 

 

Bestyrelses  
suppleant 
Verner Lauridsen 
Tlf. 21 68 88 10   

 

Revisor 
Karl Bramsen 
Tlf. 86 82 70 08  

 

Revisor 
Olga Hugøy 
Tlf. 86 81 31 96 
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Indelukkets Spisested tilbyder: 
 

Ta’ selv bord hver lørdag fra kl. 12.00 - 14.30  
Sild, fiskefilet, lune retter, og ost, hertil en masse tilbehør og brød. 

Pris kr. 84,- 
Ring for bordreservation. 

 
Frokost tilbud:  

Jubilæums stjerneskud 
Pris kr.72,- 

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

Det fejrer vi i restauranten med denne 2 retters menu: 
Kokos paneret rejer med hvidløg mayonnaise 
Schnitzel af svinekød, pyntet med tjum tjum, 

samt gitterkartofler og paprikasauce  
Pris kr. 100,- 

              
Se også mange andre spændende tilbud på 

www.indelukketsspisested.dk 
Hardy Jensen 

Tlf. 86 82 61 79 
Skal du holde fest, er udsigten hos Indelukkets Spisested bedst. 
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♦Ombetrækning af bådhyn-
der. 

♦Reparation af kalecher. 

♦Tilskæring af hynder. 

♦Ring for uforpligtende 
tilbud.  

v. Tanja Fuglsang 
Lillehøjvej 2, 
8600 Silkeborg 
Tlf. 8681 1018 
www.krumnålen.dk  

KJ klimateknik A/S - 86880499

Villaventilation
SUNDT INDEKLIMA

Sikrer velvære og forebygger astma & allergi

Udvalgene Formand Telefon 

Brosamarbejdet Arne Sommer 
Carl Mølgaard 

8682 0882 
8682 5360 

Restaurant og køkken Thorkild Aagaard 2024 0085 

Bygge og renovering Lars Elmer 8682 3371 

Web-master & Redaktør af 
SMK-Nyt 

Allan Nygaard 4015 3981 

Redaktionsudvalg Bo Stig Andersen 8682 0316 

Speedbådskørekort Palle Christiansen 8681 1378 

Indelukket Steen Olsen 2349 4906 

Benzin/- Diesel  Ryan Alvin Sørensen 20236165 

Himmelbjerggrunden Svein Hugøy 21 70 32 96 

Sejsgrunden Steen Jensen 23709475 

Kirsebærgrunden Claus Mikkelsen 2181 0159 

Fanebærer 
Johnny Lauridsen 
Leif Thøgersen 

4017 8867 
8684 8713 

Beredskab Viggo Bøgedal 8683 8710 

Fyrmester Ole Seeberg 2066 7194 

Festudvalg Peter Johansen 8685 5688 

    3 
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  Formanden har ordet. 

 
100 år, sikket et jubilæum SMK fik  

stablet på benene. 

 
 
Over 150 var mødt op til receptionen den 6. august.  
 
Jubilæumsjazzen den 14. august var et tilløbsstykke, og  RED HOT FOUR 
underholdt os med rigtig god Jazz. 
 
Jubilæumsfesten den 15. august oversteg de flestes forventninger: 
Arne og Andre Lundemann kom med en forrygende underholdning og orke-
steret Ked’li gjorde aftenen til en rigtig festaften. 
 
God underholdning gør det ikke alene, maden skal også være i top. 
Det sørgede vor restauratør Hardy & Ulla samt alle hjælperne for, en stor tak 
til Jer alle.   
 
Jubilæet havde ikke været muligt at afvikle uden alle de frivillige hjælpere, 
også en stor tak til Jer. 
 
Betalingsbomme. 
Kommunen har gjort det igen, pålagt brugere af Indelukket ekstra store og 
urimelige omkostninger - se mit indlæg ”Betalingsbomme Indelukket” andet 
sted i bladet. 
 
Standerstrygning. 
Så er sejlersæsonen snart overstået, det har været en rigtig god sommer. 
 
Mød op til standerstrygningen der ud over formandens tale en sang og stan-
derstrygningen byder på kaffe og morgenbrød, ja selv en øl til dem der har 
lyst, er der også. 
 
Jeg glæder mig til at se Jer søndag den 18. oktober kl. 10.00 i Indelukket. 
 
 
Venlig hilsen 
Carl Mølgaard 
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VIRKLUND VOGNMANDSFORRETNING & 
SILKEBORG SPECIALTRANSPORT 

KAJ GEERT 
Thorsøtoften 6 – Tlf. 86 83 67 33 
 - Også når båden skal sikkert på land for vinteren - 



Kastaniehøjvej 37 • 8600 Silkeborg •  
Tlf. 82 52 66 60 • Fax 82 52 66 66 

 www.stark.dk/silkeborg 
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VINTEROPBEVARING AF BÅDE I RY  
Mangler du et tørt og sikkert sted til din båd.  

Vi har et tørt, lyst og aflåst lager med stabilt betongulv.  
Portåbning: H = 3,0m, B = 3,0m  

Pris: Fra kr. 50,00 pr. lb.m. pr. måned  
 

KONTAKT: 86891622/28401622,  
kd@rye-noerskov.dk  
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Betalingsbomme Indelukket 
 
 
 
Den 28. august sendte jeg et brev til: 
Silkeborg Kommune 
Kultur- og Fritidsafdelingen 
Med kopi til. 
Jens Erik Jørgensen 
Jørn Rye Rasmussen 
Hanne Bæk Olsen 
Bent Braüner 
Lars Munksø 
 
Emnet var betalingsbomme Indelukket. 
Her gjorde jeg opmærksom på, at SMK den 22. januar havde et møde med 
kommunen, og et af emnerne var betalingsbomme. 
På mødet fik vi det helt klare indtryk, at kommunen ville inddrage SMK i pro-
cessen omkring betalingsbomme. 
 
Det gjorde de også på et møde den 18. juni, hvor en repræsentant fra kom-
munen kom med den klare oplysning, at kommunen havde bestemt, at der 
skulle betalingsbomme op, og prisen var fastsat til 75,00 kr. for hvert bomløft. 
 
Prisen var ikke til diskussion, og de øvrige forhold vi havde drøftet, kunne 
kommunen ikke imødekomme.  
 
Denne pris ligger langt over, hvad det koster andre steder for isætning af 
både. Se oversigten sidst i dette indlæg, som bl.a. er hentet fra 
www.slaebesteder.dk. 
 
I brevet til kommunen foreslog Silkeborg Motorbådklub: 
♦ At prisen pr. bomløft halveres 
♦ Mulighed for køb af årskort til bommene. 
♦ Overveje om der ikke er mulighed for et samarbejde omkring brugen 

af betalingsbomme. 
♦ Mulighed for samarbejde om betalingsterminalen til afløsning for sed-

delautomaten, når der tankes brændstof. 
♦ Sammen med Silkeborg Motorbådklub bede Skov og Naturstyrelsen, 

Silkeborg om et møde, hvor mulighed for andet isætningssted til aflast-
ning for Indelukket drøftes.  
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I kommuneplan 2009 – 2020 er visionen. 
Silkeborg Kommune er kendetegnet ved at have rene vandløb og klarvande-
de søer med et righoldigt dyre- og planteliv. Vandløb og søer er nogle af de 
mest værdifulde elementer i den enestående natur, som kendetegner Silke-
borg Kommune. Vandløb og søer er det naturlige aktiv for de omgivende 
bysamfund og indbyder til gode oplevelser på et bæredygtigt grundlag.  
 
I mit brev til kommunen gjorde jeg opmærksom på, at Silkeborg Motorbåd-
klub er enig i kommunens vision, men at visionen ikke kan opfyldes ved at 
begrænse adgangen til søerne ved en urealistisk høj bompris. 
 
Jeg gjorde også opmærksom på, at Silkeborg Motorbådklub gerne deltager i 
drøftelser, så flest mulige på et bæredygtigt grundlag kan bruge søerne og 
områderne omkring søerne. 
 
Der har kun været en reaktion på min henvendelse til kommunen, og det var 
fra Lars Munksø, der ville tage sagen op. 
 
Jeg forventer, at Silkeborg Kommune - Kultur- og Fritidsafdelingen kommer 
med et svar på min henvendelse. 
 
Sagen viser med al tydelighed, at Indelukket er ved at udvikle sig til et områ-
de, hvor kommunen bruger bådefolket som malkeko. Prisen på bådepladser  
har nået et absolut maksimum, og nu er malkekoen gået videre til en ureali-
stisk høj pris på bommene.. 
 
Kommunen har ingen forståelse for livsglæden, som sejlerfolket har ved at 
færdes på søerne. Fortsætter udviklingen, bliver det at sejle på søerne kun 
en mulighed for dem, der har lidt mere end gennemsnittet på kistebunden.  
 
Vi får ikke støtte til vore fritidsinteresser, som mange andre f. eks. fodboldfol-
ket, det eneste vi beder om, er en fair pris på bådepladser og betalingsbom-
me. 
 
Venlig hilsen 
 
Carl Mølgaard 
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Remstrup Å 
 
 
 
 

Olieforurening 
 
 
 
 
 

 
Flere gange i løbet af sommeren har der været olieudslip i  

Remstrup Å, værst er det gået ud over området  
ved klubhuset. 

 
Jeg har fået flere henvendelser om olieudslip fra medlemmer, kom-
munen og fra Brand og Redning.  
 
Disse henvendelser er ikke noget, jeg sætter stor pris på. 
 
Der er meget fokus på bådejernes brug af søerne også i Kommune-
plan 2009 til 2020. 
 
Det sammenholdt med, at det er noget griseri at lede olie ud i åen og 
i søerne, enten ved sløseri i forbindelse med tankning eller ved brug 
af lænse pumpe, hvor der er olierester i vandet i sumpen gør, at jeg 
opfordrer alle SMK’ til at sikre, at vi ikke har andel i dette griseri. 

 
 
Bliver du bekendt med oliefilm på van-
det, så kontakt mig eller en af opsyns-
mændene i Indelukket. 
Ved større udslip skal Brand og Red-
ning omgående kontaktes . 
 
 
Carl Mølgaard 

 

 



Marinekontorets åbningstider 
Silkeborg Motorbådklub 

Åhave Alle 9c 
8600 Silkeborg 

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

www.s-m-k.dk 
Tlf. 86 82 39 76 

 
Speedbåds kurser 2009 

Ønsker du at deltage i et kursus så kontakt: 
Palle Christiansen på 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 

Opsyn Indelukket: 20 23 18 89  

Registrering af både / afmeldinger /  
ændringer. 

Kontakt Borgerservice Silkeborg kommune:  
På telefon:  89 70 10 00 

På mail:  borgerservice@silkeborg.dk 
Skriftligt:  Borgerservice, Søvej 1, 8600 Silkeborg 
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Denne oversigt var en del af mit brev til kommunen. 
 

Priser for benyttelse af slæbesteder 
 
 
 
 

                  
       

 

Slæbesteder 
Sted Årligt Pr. gang Pr. dag 
Silkeborg    kr. 75,00   
Rantzausminde    kr. 35,00   
Thurø    kr. 20,00   
Kolding Sydhavn    kr. 40,00   
Dyvig    kr. 60,00   
Hjarbæk    kr. 50,00   
Randers    kr. 50,00   
Marselisborg      kr. 120,00 

Juelsminde    kr. 20,00   
Hou  kr. 1.000,00  kr. 50,00   
Kalundborg    kr.     0   
Klinteberg - Odense kanal    kr.     0   
Thurøs    kr.     0   
Kalundborg    kr.     0   
Holbæk    kr.     0   
Viborg Søndersø    kr.     0   
Hobro    kr.     0   
Mariager    kr.     0   
Voer    kr.     0   
Horsens    kr.     0   
Århus Fiskerihavn    kr.     0   
Norsminde    kr.     0   
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Slæbejoller på Sejsgrunden. 

Bestyrelsen har diskuteret klubbens ordensregler for Sejsgrunden. 
 
Bestyrelsen vil på næste generalforsamling komme med forslag til 
ændring af ordensreglerne. 
 
De nye ændringer der foreslås er: 
 
1. Der er 6 slæbejollepladser på grunden. Der må være en jolle på 

op til 3,40 meter og 5 på op til 2,50 meter. Ønskes Slæbejolle-
plads, kontaktes bestyrelsen. 

2. Slæbejollerne skal være anbragt på de dertil indrettede stativer, 
være forsynet med ejers navn, samt være rengjorte og fjernes, 
når de ikke længere bruges.  

3. Slæbejoller der ikke er forsynet med ejers navn, holdt rengjorte 
eller ikke har været brugt inden for det sidste år vil blive fjernet 
og destrueret. 

 
På Sejsgrunden er der stadig joller uden navn, og flere joller har ikke 
været brugt eller rengjort i de sidste år, derfor denne opstramning, 
herunder at jollerne fjernes og destrueres, hvis reglerne ikke overhol-
des. 
 

Emner til bestyrelsen. 
Bestyrelsen vil gerne opfordre medlemmer, der kunne tænke sig at 
gøre et stykke arbejde i bestyrelsen tage kontakt til et af bestyrelses-
medlemmerne for en orientering om, hvad det indebærer. 
 
På nuværende tidspunkt har Ove meddelt, at han ikke opstiller til gen-
valg i 2010, de 2 suppleanterne skal vælges hvert år. 
 
Derfor vil bestyrelse sætte stor pris på, at vi får et praj om gode emner 
enten fra emnet selv, eller fra en SMK’er der har et forslag til emne. 
 
Det er vigtigt, at bestyrelsen er sammensat på en sådan måde, at ar-
bejdet i bestyrelsen kan blive udført af personer med viden om de 
specifikke områder.  
 

Bestyrelsen 
17 

Vinterkonservering og opbevaring i aflåst hal.                                 
Vi udfører service på alle kendte mærker.                                           

SAGA 20                                                                                       

 
MARKISE & KALECHESMEDEN. 

 

Kommer søndag d. 18 oktober Kommer søndag d. 18 oktober Kommer søndag d. 18 oktober Kommer søndag d. 18 oktober 

(standerstrygning)(standerstrygning)(standerstrygning)(standerstrygning)    

Fra kl. 11.30 til kl. 12.30 Fra kl. 11.30 til kl. 12.30 Fra kl. 11.30 til kl. 12.30 Fra kl. 11.30 til kl. 12.30     
  

 Han giver os information og vejledning om pleje af ka-
lechen, samt små reparationer, vi selv kan udføre. 

 
Der vil også blive mulighed for at se prøver på kaleche 

og hyndestoffer samt få et tilbud.    
     Bestyrelsen  
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Grauballe Marine 

God service og høj kvalitet. Det kendetegner Grauballe Marine.  
Vinterkonservering og opbevaring i aflåst hal.                                 

Vi udfører service på alle kendte mærker.                                           
Salg af brugte både.                                   

Autoriseret forhandler af:  

    
         

Kontakt os på:                 
4017 6620  -  26245486     

Sønderkrogen 2. Grauballe             
8600 Silkeborg   

TIL SALG. 
 

 

SAGA 20                                                                                       

KABINEBÅD. 

                                             

ÅRG. 1977. 

                                   

VELHOLDT.  

MEGET UDSTYR  

OG EKKOLOD. 

PRIS: 59.900 KR. 

HENV. 20 86 13 35        
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SMK 100 år 

 
Silkeborg Motorbåd Klub kunne torsdag den 6. august 2009 fejre sin 
100 års fødselsdag. 
 
Ca. 150 medlemmer, venner, politikere og andet godtfolk, var i det 
smukke sommervejr mødt op for at fejre fødselaren. 

 
 
SMKs formand Carl Mølgaard bød de mange fremmødte velkommen, 
og takkede for den store interesse SMKs 100 års dag havde vakt.  
Carl Mølgaard talte om de første pionerer, der for 100 år siden gjorde 
et stort arbejde for at etablere Danmarks første motorbådsklub, og om 
de generationer der gennem tiden har gjort deres til, at vi i dag har en 
stor, solid og velanset klub. 
Carl Mølgaard bød velbekomme til den store ta-’ selv buffet, hvor der 
også var noget at drikke til. 
Og så gik snakken ved de mange borde i klubhuset og udenfor i gård-
haven, hvor der også var dækket op. 
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Senere var der taler og gaveregn til fødselaren. Formand for Silkeborg 
Sejlklub Frank Nielsen overrakte et flot maleri, fra Silkeborg Kommu-
ne gav Formand for Fritid og Kultur udvalget Jørn Rye ikke en check 
som Jørn Rye selv sagde, men et beløb indsat på SMKs nem konto.  

 
 
 
 
Jørn Ryge fra Silkeborg 
kommune, tv. 
og  Frank Nielsen fra 
Silkeborg sejlklub th.  

 
 
Formanden for SMK Carl 
Mølgaard byder velkommen 
til de mange fremmødte og 
håber at vi må få et par hyg-
gelige timer sammen. 
 
 
 
Flere billeder på: 

S-M-K.dk    
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Da vores børn var små, var det Jens, der var julemand til jule-
træsfesten (efter Benny Borke). og Grete var julemandens kone. 
Og til fastelavn var det også Jens og Grete, der styrede de ud-
klædte børn med tøndeslagning og karameller og gaver. 

Nu hvor vi kommer med vores børnebørn, er det minsanten og-
så Jens og Grete, der er Julemand og kone , og dem der styrer 
fastelavnsløjerne. DET ER DA PRISVÆRDIGT. i så mange år, 
Så tak for det Jens og Grete.                 

Jeg vedhæfter lige et billed fra fastelavn ca. 1980. Det er Jens til 
venstre.     

Hilsen Karin G. Lehd  
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Indsendt af Karin G. Lehd 

 
Tak for en rigtig god festligholdelse af SMK´s 100 års jubilæum. 
Stor ros til festudvalget. Både  på selve jubilæumsdagen og fre-
dag og lørdag aften fungerede alt perfekt. 

Bagefter kom jeg til at tænke på, at vi medlemmer godt kunne 
have suppleret lidt med nogle minder. 

Vi kunne f.eks. fortælle om engang i halvfjerdserne, hvor vi syn-
tes at bådene skulle op af vandet midt på sommeren, for at blive 
vasket. Det foregik ved spillet. Det var både Leif`s og vores båd 
der skulle op, og vi havde hjælpere- bl.a. Ivan og Thomsen. 
Thomsen sagde frejdigt: "Far tager spillet". Men han havde des-
værre glemt at låse håndsvinget, så det roterede rundt med stor 
fart og ramte ham i panden, så blodet stod ud som fra en have-
slange. Leif måtte bore sin tommelfinger i hullet, mens vi fik fat i 
en ambulance, og Leif måtte følge med til sygehuset - stadig 
med fingeren i hullet. Thomsen overlevede heldigvis, men hav-
de efterfølgende et stor ar i panden som minde. 

Det var jo også dengang klubhuset ikke var så stort, og vi sad 
ved lange borde med vores madpakker og sang vores fædre-
lands vemodige sange. Køkkenet var kun en smal tarm, hvor 
Alfred ( tror jeg nok han hed) serverede øl, vand og kaffe. Hvis 
vi var heldige serverede han også en ostemad. Men en dag 
havde ostemaderne en underlig rød farve. Det viste sig, at det 
var fordi han havde skåret sig i fingeren ,mens han skar osten. 
( Der var ikke noget der hed smiley ordning dengang. :-) 

Der var mange, der blev hyldet til jubilæet. Bestyrelsesmedlem-
mer og formænd o.s.v.  Det var også ok. Men bagefter tænkte 
jeg, at der var to, der ihvertfald også havde fortjent en hyldest. 
Nemlig Jens og Grete Würtz.  
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Fra Silkeborg Statsskovdi-
strikt gav Skovrider Niels 
Juhl Bundgaard Jensen en 
flot bog. Leif Thøgersen 
gav på vegne af Malm-
kjæsvig en fin vingave. 
Dette var blot nogle af de 
mange gaver SMK fik 
på dagen. 
 
                                      BSA 

 
 Jubilæumsjazz i festteltet fredag aften  

 
For venner af klubben og 

medlemmer. 

RED HOT FOUR 
 spillede den  
gode gamle  

NEW ORLEANS JAZZ 
så alle havde svært ved at 

holde fødderne i ro.             
                    

                            
Der var rigtig 
mange som fik 
sig en rigtig 
god omgang 
svingom til 
den dejlige 
musik.   
        ALNY 
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Den store 100 års fest aften. 

Så er vi klar til fest, alle billetter er solgt.  
 

Carl byder velkommen til alle og giver en tak til 
vores sponsere for deres bidrag til vores jubilæum. 
Han giver også en gennemgang af aftenens program 
og ønsker en god fest.                            

 
 

Aftens menu bestod af en lækker fiske forret, 
hovedret var 5 slags kød og 3 slags kartofler 
samt et stort salat bord. 
Dessert var et lagkagebord, der var bl.a. en 
stor kage med S M K spisestedet i glasuren.                  
 
Til natmad var der skipperlab-
skovs, samt biksemad med spejl-
æg og rugbrød.     
       Flere billeder på: S-M-K.dk                              
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Aftens underholdning blev leveret af Arne 
og Andre Lundemann, det blev til en time 
med viser, sange og gode vittigheder. 
Arne Lundemann havde Olga oppe og hun 
fik chancen for at holde om ham, men 
som hun sagde: mine arme var for korte.  
 
Så spillede det gode orkester Ked`li op til 
dans, og der gik ikke lang tid, før hele  
danse gulvet var fyldt helt op og det blev 

ved lige til nat-
maden.        
 Vi fik også 
samlet alle vores 

æresmedlemmer, her fra højre: Børge Madsen, Lars Elmer, Niels Just, 
Arne Sommer og Sven-Åge Enevoldsen.                                ALNY     


