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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 

Klubhus & værksted Steen Olsen 2349 4906 

Fyrmester Ole Seeberg 2066 7194 

Benzin/- Diesel  Ryan Alvin Sørensen 2023 6165 

Himmelbjerggrunden Svein Hugøy 2170 3296 

Sejsgrunden Steen Jensen 2370 9475 

Kirsebærgrunden Claus Mikkelsen 2181 0159 

Fanebærer 
Johnny Lauridsen 

Leif Thøgersen 
4017 8867 
8684 8713 

Beredskab Viggo Bøgedal 8683 8710 
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Formanden har ordet. 

 
  Så er vinteren over os. 
  Efter en travl sommer er der nu ro over feltet igen. 
   
Generalforsamling. 
Mød op den 5. marts til generalforsamlingen. 
 
Bestyrelsen efterlyser stadig et emne, som vil lade sig opstille til bestyrelsen 
og indgå i et godt og velfungerende team. Emner kan kontakte et af bestyrel-
sesmedlemmerne for oplysning om, hvad det indebærer. 
 
Betalingsbommene i Indelukket. 
Har givet anledning til en del debat mellem medlemmer og kommunen. 
Kultur– og Fritidsudvalget har stadig ikke svaret på mine henvendelser, no-
get tyder på, at kommunen har valgt at tie problemet ihjel. 
 
Julebanko. 
Fredag den 4. december mødte rigtig mange op til SMK’s julebanko i klubhu-
set. 
Jens, Johnny, Henning og Allan som stod for indsamlingen af sponsorgaver 
fik så meget samlet sammen, at alle fremmødte og det var rigtig mange var 
fuld af beundring for det flotte resultat. 
 
Juletræsfest. 
Børnenes juletræsfest søndag den 6. december blev også et tilløbsstykke. 
Her var Julemand Jens igen på bane sammen Julenisse Grete. Lis sang og 
lavede julelege på sin gode måde sammen med børnene. 
Et flot stykke arbejde og meget tid har de nævnte, men også hjælperne brugt 
før og under afviklingen af de to arrangementer en stor tak til alle. 
 
Klubhuset Indelukket. 
Køkkenet skal igen have en omgang, nye vinduer og maling af loft mv. bliver 
udført i februar måned. 
 
Værkstedet. 
Sven Åge, Knud, Svein og Christian har stået for en overhaling af værkste-
det, som er blevet malet og moderniseret, tak til Jer også. 
Alle brugere af værkstedet bedes aflevere det rengjort og i samme flotte 
stand som nu. 
 
Venlig hilsen 
Carl Mølgaard 
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Bestyrelsen har opdateret  

Ordensregler i Regulativ til vedtægter på følgende områder. 
 

Skriftligt påkrav 
Nøgler 

Kirsebærgrunden 
Sejsgrunden 
Klubhuset 
Værkstedet 

 
Ændringer skal godkendes på generalforsamlingen. 

 
Skriftlige påkrav. 
 
1. Skriftlig påkrav i forbindelse med kontingentopkrævning tillægges et 

gebyr, som fastsættes af bestyrelsen, pt. kr. 100,-  
 
 

Nøgler. 
 
1. Alle medlemmer får ved indmeldelsen et nøglekort, der passer til klub-

bens lokaliteter. 
2. Alle medlemmer kan købe nye nøglekort på marinekontoret 

Nøglekort/-ene skal afleveres til klubben, når medlemmet forlader 
klubben, eller hvis bestyrelsen forlanger det. 
 
 

Kirsebærgrunden. 
 
1.  Henlægning af ubenyttede både ved broerne må ikke forekomme. 
2. Teltslagning i weekender er tilladt fra fredag til natten mellem søndag 

og mandag. 
3. Ferieteltslagning er tilladt i max. 3 dage. 
4. Bål må kun tændes på bålpladsen, og ilden skal slukkes, når sidste 

mand forlader bålpladsen. 
5. Alle der færdes på grunden er forpligtet til at vise hensynsfuld opfør-

sel. Efter kl. 23.00 skal musik – sang – tale, dæmpes til almindelig ta-
leniveau. 

6. Sidste medlem der forlader grunden, drager omsorg for, at samtlige 
døre mv. er aflåste. 

7. Medbragte hunde skal føres i snor og evt. efterladenskaber skal straks 
fjernes. 
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Sejsgrunden. 
 
1. Henlægning af ubenyttede både ved broen må ikke forekomme. 
2. Både over 35 fod må ikke anløbe broen. 
3. Parkering skal ske på de angivne pladser. 
4. Bådtrailere må ikke parkeres på grunden 
5. Teltslagning i weekender er tilladt fra fredag til natten mellem søndag 

og mandag. 
6. Ferieteltslagning er tilladt i max. 3 dage. 
7. Bål må kun tændes på bålpladsen, og ilden skal slukkes, når sidste 

mand forlader bålpladsen. 
8. Alle der færdes på grunden er forpligtet til at vise hensynsfuld opfør-

sel.  Efter kl. 23.00 skal musik – sang – tale, dæmpes til almindelig 
taleniveau. 

9. Sidste mand der forlader grunden, drager omsorg for, at samtlige døre 
mv. er aflåste. 

10. Medbragte hunde skal føres i snor og evt. efterladenskaber skal straks 
fjernes. 

11. 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 slæbejolleplads, kontak-
tes bestyrelsen. 

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

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

14. Klublokalet er til rådighed for klubbens medlemmer, samt kurser og 
møder om klubanliggender, men må ikke bruges til familiefester, for-
enings - og firmaudflugter.  

15. Huset kan ikke udlånes eller lejes. 
16. Medlemmerne skal behandle lokalerne, møbler og andet inventar om-

hyggeligt. 
17. Alle der færdes i huset er forpligtet til at vise hensynsfuld opførsel. 
18. Baderum og køkken skal forlades ryddeligt og rengjort. 
19. Medlemmers private ting skal fjernes fra huset, når medlemmet ikke er 

i huset, dog kan enkelte letfordærvelige madvarer opbevares i køle-
skabet, medens medlemmet er gæst på grunden. 

20. Huset og grunden må ikke benyttes, så det får karakter af sommerhus-
lignende brug. Det er bestyrelsen, der alene i hvert enkelt tilfælde defi-
nerer, hvad sommerhuslignende brug er.   
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Klubhuset. 
 
1. Klubhusets restaurant skal i videst muligt omfang være forpagtet ud 

eller have ansat bestyrer. 
2. Klubhuset og restaurant er til rådighed for klubbens møder og kluban-

liggender.  
3. Alle der færdes i klubhuset er forpligtiget til at vise hensynsfuld opfør-

sel.  
4. Baderummene og toilettet i enden af klubhuset skal altid forlades ryd-

deligt og aflåst, og vil være lukket i vinterhalvåret. 
5. Toilettet ved indgang til klubhuset vil være åbent hele året for klubbens 

medlemmer  
6. Klubhusets restaurant vil uden for åbningstid være aflåst. 
 
 
 
Værkstedet. 
 
1. Værkstedet og værktøj m.m. må kun benyttes af medlemmer. 
2. Benyttelse af værktøj mv. uden for Indelukket må kun finde sted efter 

aftale med klubbens udvalgsformand. 
3. Udlånt værktøj mv. skal samme dag afleveres efter udvalgsforman-

dens anvisninger. 
4. Værktøj mv. skal afleveres i samme stand, som det modtages. 

 
 
 

Hvori består bestyrelsens opdateringer. 
 

Ønsker du at se hvilke opdateringer og rettelser bestyrelsen foreslår, så kan 
du ved at sammenligne de nugældende Ordensregler på SMK’s hjemmeside 
med disse se forskellen. 
 
SMK’s hjemmeside er på www.s-m-k.dk Se under Vedtægter 
 
 
Bestyrelsen 
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Julebanko 
Fredag d 5 december blev dagen, hvor vi var rigtig mange SMKer som 
mødtes i klubhuset til Julebanko. 
Allerede kl. 17 var der næsten helt fuldt, af spisende gæster som skulle 
til banko.                                                                                                
De nød den 
gode menu som 
Hardy havde  
lavet, denne aften  
kamsteg  
m. svær,  
rødkål og  
brune/hvide  
kartofler. I  
pausen var  
der risalamande. 
                                                                              
 
 
                                                                        I år var vi så heldig at Kaj 
      stillede sig til rådighed 
      som opråber, hvilket han  
      udførte med stor myndig-
      hed.  Gamle fru Olsen 
      ( Birte Olsen ) var igen i 
      år ansvarlig for salg af 
      plader.  
      Også i år havde vores  
      sponsorer skænket mange 
      gode og spændende  
 
gaver, alle var indsamlet af vores hjælpere:  Jens Würtz, Henning 
Hvam, Jonny Lauritsen og Allan Nygaard. En stor indsats  
fra deres side. Der var gevinster til næsten alle, mange havde op til 
flere med hjem den aften.    
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En stor tak til vores sponsorer som var: 
 

Føtex Torvet – Kvisten Blomster – Grejbiksen 
Bil Ting – Jørgen Bjerregård – Aktiv super Virklund – Per B 
Grov varecentret – Siim marine –Dansk Papirvare – Nordea 

Oles Auto – Malernes Andelsforretning Silkeborg – Ship Shop Ry 
Hjørne Grillen - Garant Tæpper – Dybkær Aktiv super –Aqua  

Leon Nielsen – Kaj og Henning Geert – Burre Reklame –Trosborg 
Fimo Center - Specialbutikken – Hjejleselskabet  

Barberen Silkeborg – Stark – Brugsen Århusbakken 
Bakkegrillen - FTZ Værktøj - Pava Center –  Sejs Marine Center 

Them Farvehandel – Risbjerg Marine - Butterfly Butik 
Lise`s - Jaco -  Lynge Papir – EW Montage - Falck 
Silkeborg Motorbådsklub - Indelukkes spisested 

Kaj Johansen – Hotel Scandic – Spar Nord  
Silkeborg slagteren – Karl Andersen 

  
 

Hele overskuddet fra banko går ubeskåret til Juletræ for børn 
og Fastelavn for børn. 



10 

 
Der har i sommerens løb været brug for: 

Det frivillige beredskab. 
Sæsonen 2009 er gået uden de store dramatiske oplevelser, men der 
har dog været brug for Det frivillige beredskab. Således har Leif Birch 
Sejssnævringen, været kaldt ud 3 gange i sommerens løb. En af gange-
ne var jeg selv indblandet i, da min bror havde lånt ”Marianne” til en 
sommer tur. Af uforklarlige grunde sejlede han på for lavt vand i  
Paradiset, mellem to øer, Langø og Bredø. Undskyldninger var der 
ingen af, da vi jo har ekkolod om bord. 
Jeg kontaktede Leif Birch. Ham og jeg fik slæbt ”Marianne” fri, efter  
Først at havde slæbt en anden båd fri, som lidt før havde forsøgt at 
hjælpe min bror, men selv var gået på grund. 
 
Min forklaring må være, at det på det pågældende sted tidligere var en 
kraftig sivbevoksning, som ikke havde været synlig i sommer. Der 
burde nok stå en pæl, som fremover kan advare søens folk om. At der 
her 
Altså ikke er vand til dybtgående både. Jeg kan i øvrigt berette om et 
lignende tilfælde på en af vores skraldeture i sommer, hvor et par i en 
sejlbåd sad fast på det omtalte sted. Der er altså for lidt vand, og det 
opdager man ikke før det er for sent.       
 
Jeg selv blev en gang i sommer ringet op af en sejler. Som havde mo-
torstop og lå ved Himmelbjerggrunden. Jeg fik ham uden problemer 
slæbt ned til Sejs. 
 
Der er andre i Det frivillige beredskab, som er blevet ringet op, men 
ikke har kunnet hjælpe, fordi de var optaget, eller ikke tilstede. 
 
Konklusionen må være, at Det frivillige beredskab fungerer, bliver 
brugt og står til rådighed i det omfang, de enkelte medlemmer er i 
stand til at yde hjælp. — Det ville jo ikke skade, hvis der var et par 
stykker mere, der stillede sig til rådighed. Vi kigger fremad !!!      
    
       Viggo Bøgedal. 
 



11 

 
 

Skraldemandens sommer 
 
er gået uden de store problemer. Lidt for sent ude i foråret på grund af 
vrøvl med ”Marianne” gjorde, at vi med statsskovens tilladelse foretog 
den første runde med bil. Det gør vi nødigt igen, det var s.. For be-
sværligt. Men resten af sæsonen forløb planmæssigt, og igen har jeg 
lyst til at udtrykke tilfredshed med den måde , vores pladser bliver be-
handlet på. Intet affald ligger der nogen steder, så det er bevist, at båd 
folket hver gang forlader pladserne med god samvittighed. Lad det 
fortsætte!!!. 
 
 
 
Men der skal åbenbart også være 
plads til forundring. På en af de 
sidste ture her i efteråret var det 
ved skraldeposerne ved Slåensø 
efterladt et stort kompas. Det stod 
på jorden ved siden af stativet. 
Skulle det bare smides ud, eller 
tilhører det en som har mistet det? 
 
Jeg har apparatet herhjemme. 
 
 
  På vores sidste tur omkring 1. november måtte vi dog konstatere en 
eller anden form for hærværk. To af stativerne ved Gåsekrogen var 
defekte med afbrækkede brædder på lågerne. Det så lidt mystisk ud, 
men det ordner vi til foråret.  
Ellers tak for sommerens mange møder med glade sejlere. 
 
 
                                                                              Viggo Bøgedal. 
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Himmelbjerget 
Himmelbjerget, 
Lidt overdrevet måske 
Med hensyn til navnet 
Men kom selv og se 
 
Og ih hvor de kommer, 
så mangen turist 
hver sommer. 
De får det ej trist 
om, hvad der for øjet 
kan gøre dem fornøjet. 
 
Det Himmelbjerg, 
som er fyldt med natur og goder: 
Et tårn , et hotel, 
mindesten og boder. 
 
Men nu ud på toppen, 
hvor alt i kroppen 
sig bøjer i støvet 
og bliver bedøvet 
over det syn, man møder. 
Det gælder den yngling 
eller gamle støder 
som let bliver bli`r forligt 
med den formidable udsigt 
man på Himmelbjerget møder  

Til højre mod øst 
ved Juulsøens kyst 
er Laven by placeret 
i et landskab stærkt kuperet 
 
Lidt vest på til Dynæs 
hvor meget syntes 
at blive husket i ord og den jord 
hvor Skjoldborg satte spor 
 
I midten af søen 
er Alø bleven øen 
der trods grønne farver 
nu kun gi`r plads 
til de grumme skarver 
 
På Møgelø har FDF  
hvert år de store spejder-træf 
hvor unge nyder ude-livet 
skønt luksus her slet ej er givet 
 
Med smukke Linå Vesterskov 
vi nærmer os Svejbæk by - og dog! 
Hvad sker på vandet? Vi får øje på 
på skibet, som trods mange år 
befordrer folk fra sted til sted 
Jamen får den ”Hjejle” da aldrig fred 

Men fred, det får vi på Himmelbjerget, 
når sommer er slut, og der ej er hærget 

af folk, som kommer fra øst og vest 
og dog betragtes som velkommen gæst 
Årene fortæller — ingen har fået nok, 

før man har sikret sig 
                                       en Himmelbjergstok                 Viggo Bøgedal 
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Tag midtersiden ud 
 

Generalforsamling i Silkeborg Motorbådklub. 
 

        Sted:        Silkeborg Motorbådklub 
         Åhave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. 
 
        Dato:        Fredag den 5. marts 2010. 
 
         Kl.:        19.00 
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Dagsorden 
 
1.   Valg af dirigent. 
2.  Formandens beretning for det forløbne år samt forventningerne til det                                                           
 kommende år. 
3.  Fremlæggelse af det reviderede regnskab til eventuel godkendelse.    
 Foreningens kasserer fremlægger regnskabet. 
4.  Fremlæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år. 
5.  Behandling af indkomne forslag. Ethvert forslag, som et medlem øn-
 sker behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde 
 senest 8 dage inden generalforsamlingens afholdelse, jvf. § 11 og § 12. 
6.  Behandling af indkomne forslag. 

Ændring af ordensregler i Regulativ til vedtægter 
♦ Sejsgrunden 
♦ Kirsebærgrunden 
♦ Skriftligt påkrav 
♦ Nøgler 
♦ Værkstedet 
♦ Klubhuset 

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

 
Valg af kasserer 

 På valg er: 
Arne Sommer    Modtager valg 

 
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
 På valg er:  

Ove Høi Petersen    Modtager ikke valg. 
Peter Riis     Modtager valg 
 

  Valg af 2 bestyrelses suppleanter 
 Bestyrelses opstiller 

Ryan Alvin Sørensen   Modtager valg 
Peter Johansen    Modtager valg 

 
  Valg af 2 revisorer 
 Bestyrelsen genopstiller 

Olga Hugøy    Modtager valg 
Karl Bramsen    Modtager valg 
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Formandens beretning for det forløbne år samt forventningerne til det                                                                                                                              

 
 
  Valg af 2 revisor suppleanter 
 Bestyrelsen opstiller   

Jytte Nielsen      Modtager valg 
Lisbeth Knudsen       Modtager valg 
 
 
 

 
8. Valg af udvalgsformænd. jvf. § 9 stk. 6. 
 Bestyrelsen genopstiller 

Bygge og renovering  Lars Elmer   Modtager valg 
Himmelbjerggrunden Svein Hugøy   Modtager valg 
Kirsebærgrunden  Claus Mikkelsen   Modtager valg 
Sejsgrunden  Steen Jensen   Modtager valg 
Indelukket   Steen Olsen   Modtager valg 
Speedbådskurser  Palle Christiansen  Modtager valg 
Fyrmester   Ole Seeberg   Modtager valg 
Fanebærer   Johnny Lauridsen   Modtager valg 
Fanebærer supp.  Leif Thøgersen      Modtager valg 
Fastelavn & Juletræ Jens Würtz   Modtager valg 
Frikadellekonkurr.  Peter Johansen   Modtager valg 
Redaktionsudvalg  Bo Stig Andersen   Modtager valg 

            Frivilligt beredskab  Viggo Bøgedal   Modtager valg 
 

 
 

Eventuelt. 
 
 
 
SMK vil efter generalforsamlingen være vært ved et lille traktement. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen  
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Vi ses i SMK’s klubhus til 
 generalforsamlingen. 

 
 
 

Ønsker du at spise før generalforsamlingen 
 så bestil bord på tlf. 86 82 61 79 



17   17 

 
 

Det frivillige beredskab 
 
Får du brug for hjælp, motorstop eller andet kan du uanset tidspunkt 
på døgnet ringe til et af nedenstående medlemmer. 
 
Du ringer naturligvis til den nærmeste beliggende. Det fremgår af li-
sten herunder, hvor de forskellige medlemmers båd ligger. 
 
Tag bladet med i båden eller en kopi af listen. 
 
 

 
 
 
Det frivillige beredskab består af. 
Leif Birch,  Sejssnævringen 8684 6162—2348 2873 
Henry Knudsen Indelukket  8685 1277—2081 6826 
Leif Thøgersen Himmelbjerget 8684 8713 
Verner Lauridsen Sejs   2168 8810 
Carsten Truelsen Havnen  4059 3756 
Viggo Bøgedal Svejbæklund  8683 7810 
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Frikadellekonkurrencen 2009 
 
Efter nogle våde dage forud for årets frikadellekonkurrence klarede 
vejret heldigvis op på himmelbjerggrunden, da deltagerne begyndte 
på frikadellestegningen. 
Der mødte 16 både op, selvom der var mange andre aktiviteter i den-
ne weekend. Det blev en fornøjelig dag med besøg af norske gæster. 
 
Resultatet blev: 
 
1. Peter i Valborg 
2. Leif i Mette Maj 
3. Christian i Lotus 
4. Kaj i Falcon 
5. Børge i Eliza 
6. Kåre i Driver 
7. Henry i Claudia 
8. Dan i Calister 
9. Niels i Kibi 
10. Leo i Kepito 
11. Carsten i Guldklumpen 
12. Thomas i Edvind 
13. Palle i Brisen 
14. Carsten i Clasius 
15. Preben i Frida 
Kuno i Louise 
 
Tak til vore sponsorer: 
 
Føtex Torvet, Siim Marina, Sejs Marina, Risbjerg Marina, Leon 
Købmand, Indelukket Spisested, KJ Ventilation, Oles Auto, 
Dagli’brugsen Århusbakken, Blu Bay Marina og Valdemar Jensen 
Auto. 
 
Peter. 
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Så blev det  
efterår. 
Tid til at bådene skal på 
land, 
Henning har travlt med 
store og små både. 
 
 
 
 
 
———————————————————————————— 
 

Nedtagning af sølygter 
 
Søndag d.1.november var en iskold blæsende efterårsdag, men også 
den dag hvor vores sølygter skulle nedtages for vinteren. SMK har an-
svaret for, og vedligeholdelsen af 5 af de lygter der er placeret i søerne 
således at de bidrager mest muligt til en sikker navigation efter mør-
kets frembrud. 
 
Undertegnede og en god sejlerven Rune Damm, mødtes ved Myrhus 
midt på formiddagen. Jeg havde medbragt min lille jolle med på-
hængsmotor, en kande varm kaffe, varmt tøj og to redningsveste. Da 
jollen var sat i vandet og pakket med de nødvendige remedier for mis-
sionen, begav vi os af sted. Først mod den lampe der står på Kongs-
holm ud for sejlklubben. Derefter var det lygterne i hver ende af Sejs 
snævringen der stod for tur. Sejlturen over Brassø i strid modvind ret-
færdiggjorde at vi allerede nu anså det for nødvendigt at tage hul på 
vore knappe forsyninger af varm kaffe. Sejs snævringen blev klaret 
uden de store problemer, og nu var der endnu en lang sø der skulle for-
ceres i modvind. 
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Pælen i den 

østlige ende af 

Sejs snævrin-

gen er så høj at 

en mælkekasse 

måtte tages 

i brug for at nå 

op til lampen. 
 
 
 
 
 
 
Da vi nåede den fjerne ende af Borresø, var det helt tydelig for os 
hvorfor der ikke er den helt store aktivitet på søerne på denne tid af 
året. ”Heldigvis” var der ikke nogen lampe ved indsejlingen af Svej-
bæk snævringen. Den var i det tidlige efterår blevet påsejlet af en H-
båd og lå nu på bunden af søen. Vores brobygger har lovet at en ny 
pæl vil blive opsat inden sæson start næste år. 
Der var læ i Svejbæk snævringen, og vi besluttede at nedtage den sid-
ste lampe i den fjerne ende af snævringen, inden vi igen ville tære på 
vore forsyninger. 
Efter endt mission, sejlede vi tilbage til broerne ved Skyttehusets cam-
ping og fandt en bænk hvor den sidste varme kaffe skulle gøre gavn. 
Rune havde hjemmefra forudset at det kunne blive koldt, så han fandt 
to ”kyllinger” i lommerne. 
Herefter gik det retur til Myrhus og hjem i varmen. Nu er der så bare 
at rengøre og efterse lygterne inden de til foråret får nye batterier og 
opsættes igen. 
 
Ole Seeberg     
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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   

markise & kalechesmeden 

Bådkalecher 
Sprayhood, Bompresenninger, Bomtelt, Vindbreaks,  
Vinterpresenninger, Bådhynder, Bundmåtter.  
Tilpasses efter dine ønsker. 
Reparationer er lynlåsen eller vinduet defekt eller flæn-
ge i dugen klare vi også dette. 
 
Uforpligtende tilbud gives se mere på www.m-ks.dk  
 
Åbningstider: 7,30 til 18,00 eller efter tlf. aftale på 30278860 mellem 7,00 til 20,00  

Markiser • Telte • Solsejl • Presenninger • Altansejl • 
Rulleporte m.m. 

 

v/ John F Jacobsen  •  Nørhedevej 14, Lyne  •  6880 Tarm 
Tlf: 30278860  •  mks@jobe.dk  •  www.m-ks.dk 
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           Vigtige telefonnumre 

 
Marinekontoret 

Silkeborg Motorbådklub 
Åhave Alle 9c 
8600 Silkeborg 

Kontortid hver onsdag 18.00 - 19.00  

Kontoret er lukket fra standerstrygning til 1. april 

www.s-m-k.dk 

Tlf. 86 82 39 76 

 
Speedbåds kurser  

Ønsker du at deltage i et kursus så kontakt: 

Palle Christiansen på tlf.: 86 81 13 78 – 40 50 61 03 
 

Registrering af både / afmelding / ændring. 
Borgerservice Silkeborg kommune:  

På telefon:  89 70 10 00 
På mail:  borgerservice@silkeborg.dk 

 
 Alarmcentralen:    Tlf. 112 

 Silkeborg Politi:    Tlf. 114 

 Falck:      Tlf. 70 10 20 30 

 Vandforurening    Tlf. 86 82 35 99 

 Indelukket: 
 Opsyn, toilettømmeanlæg & betalingsbomme: 
  Steen     Tlf.  20 23 18 89 
  Mogens    Tlf.  24 61 28 87 



23 

SMK’s 100 års jubilæumssponsorer. 
 

En stor tak fra bestyrelsen til alle sponsorer. 

KJ klimateknik A/S - 86880499

Villaventilation
SUNDT INDEKLIMA

Sikrer velvære og forebygger astma & allergi
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Helle Ejendomme 
Åhavevej 85 

8600 Silkeborg 

DanBolig 
v/ Claus Grønne 
Østergade 8 -10 
8600 Silkeborg 

Tollundgaard  
Golf Park 

Tollundvej 3 
8600 Silkeborg 

      FTZ 

Autodele & værktøj A/S 

Leon Nielsen  
Ejendomme 

8600 Silkeborg 

 

Silkeborg-Århus 
Fragtrute A/S 
8600 Silkeborg 

Oles Auto 
Bavnehøjvej 7 
8600 Silkeborg 
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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 - 
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♦Ombetrækning af 
bådhynder. 

♦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

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

 www.stark.dk/silkeborg 



                                                                                                                                             

                    

Indelukkets  
    Spisested 
 
 
Frokosttilbud fra kl. 1200 - 1500   

LØRDAGSBUFFET 
”Spis alt hvad du kan”   kun    89,- 
 
Aftenstilbud fra kl. 1700 

WIENERSCHNITZEL  kun   98,- 
 
Børnemenuer    fra    39,- 
 
Prøv også vores populære 
STJERNESKUD  
    

  
Indelukkets  
    Spisested 
Åhavealle  9C   8600 Silkeborg 
Tlf. 86 82 61 79 
 www.indelukketsspisested.dk 
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Selskaber op  
til 70 personer 



 
Kommende 
aktiviteter: 

Fastelavnsfest for børn 
Søndag d. 21 februar kl. 14.00. 

Husk: tilmelding til Jens på 8685 1325 
Eller på listen i klubhuset. 

 
Generalforsamling 

Fredag d. 5 marts kl. 19.00 
Se side 13 i bladet. 

 
Standerhejsning 

Søndag d. 11 april kl. 10.00 
Efter standerhejsning serverer SMK  

kaffe med  rundstykker.  
 

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 


