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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 

Indelukket 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 

Frikadellekonkurrence Peter Johansen 8685 5688 

Fanebærer 
Johnny Lauridsen 

Leif Thøgersen 
4017 8867 
8684 8713 

Beredskab Viggo Bøgedal 8683 7810 
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                                       Formanden har ordet. 
 
                                 Det kunne være så godt. 
 
 
Sejlads på Silkeborgsøerne 
Aldrig før har der været så stor offentlig opmærksomhed omkring sejlads på 
Silkeborgsøerne. 
 
Det viser sig ved Silkeborg Kommunes stædige fastholdelse af den store 
betaling for at benytte betalingsbommene i Indelukket, hvor det nu er åben-
lyst, at kommunen ønsker at adgangsbegrænse trailerbåde på søerne. 
 
At det samtidig rammer de borgere og SMK’er, der gennem mange år har 
brugt deres trailerbåde til hyggesejlads, aftenshygge, måske med en fiske-
stang synes ikke at have nogen betydning for kommunen.  
 
En lille åbning er måske på vej efter den massive omtale i Midtjyllands Avis, 
og det pres der er lagt på kommunen fra borgere og Silkeborg Motorbådklub. 
Kommunen har indbudt Skov og Naturstyrelsen til møde, hvor de bl.a. skal 
se på muligheder for alternativ slæbested. Men hvor er nærdemokratiet, Sil-
keborg Motorbådklub har været meget synlige i debatten omkring betalings-
bommene, vi har haft flere møder med kommunen, hvor de har hørt på vore 
synspunkter, men ikke på nogen måde inddraget os i beslutningsprocessen.  
 
På det sidste møde med kommunen den 22. april foreslog SMK at kommu-
nen  inviterede Skov og Naturstyrelse og SMK til møde, så vi i fællesskab 
kunne finde en for alle tilfredsstillende løsning, men nej, kommunen har 
valgt, efter den massive kritik, at indbyde Skov og Naturstyrelsen, det er po-
sitivt, mere positivt ville det have været, hvis SMK også var indbudt, vi har et 
stort kendskab til, hvor skoen trykker 

 
Brugerrådet for Gudenåen. 
Efter amternes nedlæggelse blev det kommunerne, der fik ansvaret for Gu-
denåen, herunder sejlads på Gudenåen og søerne. 
 
Det gamle brugerråd for Gudenåen er videreført, nu med repræsentanter fra 
kommunerne i stedet for amterne. 



  5 

 
I det forum er der også meget stor opmærksomhed på sejladsreglerne, antal-
let af både og typen af både, der sejler på søerne. 
 
Der er ingen tvivl om, at motorbådfolket i de kommende år vil  opleve et sti-
gende præs på vore muligheder for sejlads på søerne. 
 
 

 
Derfor er det meget vigtigt, at vi alle viser 
hensynsfuld sejlads og skrider ind over 
for dem, der ikke selv kan finde ud af at 
sejle ordentligt og hensynsfuldt. 
 
Her er det også vigtigt, at bådfolket hol-
der sig uden for de områder, der er reser-
veret dyrelivet og naturen. 
 
 
 

 
Som formand for SMK er det ikke rart at blive ringet op af en flittig naturbru-
ger, der oplyser, at der ligger 4 både opankret inde i et reservatområde, det 
må ikke ske. 
 
Havnen ved Slusekiosken. 
Ser vi  på kommunens planer for at gøre inderhavnen mellem Slusekiosken 
og Roklubben mere attraktiv (Omtalt i sidste SMK-Nyt, se under formandens 
beretning) kan det undre, at kommunen også vil fjerne gæstepladserne. Det 
vil betyde, at der ved Ildregatta og Riverboat ikke vil være motorbåde i inder-
havnen, for uden fortøjningsmulighed vil det være uforsvarligt med inderhav-
nen fyldt op af motorbåde, og hvem kan forestille sig en Riverboat eller Ildre-
gatta uden motorbåde. Det kan da kun være Silkeborg Kommune. 
 
Forandring. 
Så kære medlemmer, vi SMK’er må sammen med alle andre brugere af Sil-
keborg Søerne forberede os på store forandringer i sejlmønsteret på Silke-
borg Søerne. 
 
Som ansvarlig klub og bestyrelse stiller Silkeborg Motorbådklub sig til rådig-
hed med ekspertise og viden på området, og vil, når Silkeborg Kommune 
ønsker det, indgå i konstruktive løsninger for fremtidens brug af Silkeborg 
Søerne. 
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Hærværk og tyveri. 
Klubbens medlemmer oplever en stigning i antallet af tyverier og hærværk på 
bådene i Indelukket og ved Hattenæs. 

 
Denne udvikling er meget foruroligende, og bestyrelsen har 
derfor diskuteret, hvilke muligheder SMK har for at begræn-
se denne udvikling. 
Læs mere om bestyrelsens forslag til løsning på næste side.  
 
 
 

Lidt positivt skal der også med. 
Alle broerne, både Brosamarbejdets og egne broer er nu renoveret efter vin-
terens hårde medfart. Sommeren er i skrivende stund ved at bide sig fast, 
jeg håber det holder, så alle SMK’er kan få en god sommer på søerne. 
 
Opfordring. 
SMK mangler medlemmer, der vil gøre SMK-Nyt bedre og mere læservenlig. 
Som formand er det min opgave at komme med den generelle orientering, 
om hvad der rører sig i SMK.  
 
Men når sandheden skal frem, vil SMK-Nyt have godt af lidt mere inspireren-
de læsning, og her mangler jeg hjælp fra Jer medlemmer. 
Send små, som store oplevelser til redaktøren, han vil med glæde bringe 
dem i de kommende numre af SMK. 
 

 
Det kan være, du ønsker at deltage i debatten 
om, hvor SMK er, og hvor vi skal hen. 
Det kan også være små sjove ferieoplevelser, 
eller minder fra de gode gamle dage, det kan og-
så være nutidsstof, så der er ingen begrænsnin-
ger, kom ud af busken og lev med igennem SMK-
Nyt.  

 
 
 

En god sommer til alle. 
 
Carl Mølgaard 



 7 

Vil du være med til at stoppe tyven 
 
 
 
 
 
 

Bestyrelsen har diskuteret, hvilke forholdsregler SMK kan tage for at sætte en stop-
per for de mange tyverier og hærværk, der sker på medlemmernes både i Indelukket 
og ved Hattenæs. 
 
Det er bestyrelsens opfattelse, at de medlemmer der har både i Indelukket og ved 
Hattenæs må være dem, som skal tage initiativ til det forebyggende arbejde, der kan 
begrænse tyveri og hærværk. 
 
Om det skal ske ved at installere tyverialarmer i bådene eller ved at oprette vagt-
værn, vil bestyrelsen overlade til medlemmer selv at finde ud af. 
 
For at finde løsninger på problemet, foreslår bestyrelsen, at de medlemmer der vil 
være med  til at afdække problemet og finde løsninger, sender en mail til Carl Møl-
gaard på mail adressecarl.m@fiberpost.dk inden den 15. juli. 
 
Carl vil så indkalde til et møde, hvor han vil forsøge at nedsætte et udvalg, der kan 
arbejde med forslag til løsninger. 
 
Det kan være: 
♦ Indkøb af tyverisikringsanlæg med rabat. 
♦ Oprettelse af vagtværn. 
♦ Betale et vagtværn for overvågning. 
♦ osv. 
 
SMK stiller lokaler mv. til rådighed for arbejdet. 
 
Omkostningerne i forbindelse med overvågningen, det være vagtværn, tyverisik-
ringsanlæg eller hvad udvalget kommer frem til, betales af de medlemmer der ønsker 
at være med i ordningen.  
 
 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen SMK 
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Så er vores oliesuger væk igen? 
Eller er det et af vores medlemmer, som har lånt den og har så glemt at 
levere den tilbage. 
Vi vil meget gerne have den retur, så andre også kan have glæde af 
den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har besluttet, at der ikke vil blive købt en ny, da det er nummer tre, 
som forsvinder inden for et par år. 
 
Så vi håber meget på, at den sidst indkøbte (og måske en af de andre) 
kommer frem. 
 
                                                                                      Bestyrelsen 
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Pinsestemning på Sejsgrunden. 
 
Vi har modtaget de her dejlige pinse billeder fra Sejs grunden. De er 
taget af:  Fo2gra Jørgen Kristiansen. 
 
Nyd de dejlig billeder, og stemningen - måske du selv vil med til næ-
ste år. 
 
Tak til 
Jørgen      
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Standerhejsning 2010 
 

Søndag 11. april var ca. 125 medlemmer samlet til standerhejsning i 
Indelukket. Formand Carl Mølgaard bød de mange fremmødte vel-
kommen.                            
Carl fortalte at broerne i søsystemet havde taget en del skade efter den 
hårde vinter, specielt havde broerne ved himmelbjerggrunden det ikke 
ret godt. Broerne vil hurtigst muligt blive bragt i orden, og i skrivende 
stund (primo juni) er de blevet repareret.                                                                                      
Carl fortalte endvidere at bestyrelsen har prøvet at få en dialog med 
Silkeborg Kommune om de nye betalingsbomme ved slæbestederne i 
Indelukket, og om den meget høje pris for i og optagning af både. Men 
det har der ikke været lydhørhed for ved kommunen.  
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 Carl har efterfølgende været i kontakt med den nye formand for Fritid 
og kultur udvalget for Silkeborg kommune Steen Vindum, men heller 
ikke her kunne SMK komme igennem med sine synspunkter.    

 På generalforsamlingen i marts måned, blev et sæt nye ordensregler 
for SMK vedtaget, disse regler er udsendt til alle medlemmer sammen 
med årsmærkaten. Carl sluttede af med at ønske alle en rigtig god sej-
lersæson 2010.            

 Den omdelte sang blev sunget, standeren blev hejst og SMK fik et 
trefoldigt hurra. Herefter havde Hardy fra Indelukkets Spisehus lavet 
et dejligt formiddags kaffebord med kaffe te rundstykker, og andre 
gode sager.                                                                                     

                                                                                                                                                             BSA 
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Grundlovsdag på Himmelbjerggrunden 
 

 Lørdag den 5. juni Grundlovsdag, mente pladsformand Svein var en 
god dag til at få udskiftet pladerne på borde og bænke da de var ved 
at være dårlige, og så var der nogle der ville hjælpe med projektet.                                                            
Tidligt på formiddagen gik vi i gang, og under pladsformand Sveins 
kyndige instrukser og formaninger blev først de gamle bordplader og 
bænke skilt ad, og derefter blev de nye sat på. Vi blev færdige med 
arbejdet, og kunne indvie de nye borde og bænke med en sen frokost.                                                             
Efter frokost og en lille siesta, var det tid til at se ristene ved broerne 
efter, da der 
var et par styk-
ker der var lø-
se.  Det blev 
også lavet til 
Sveins tilfreds-
hed.    

                           BSA 
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Det kan da ikke være et SMK medlem som sejler her. 
 
Et af vores medlemmer blev den anden dag chikaneret af denne motor-
båd, som havde meget travlt med at komme rundt i søsystemet.  
 
Vi er i bestyrelsen er helt 
sikker på, at det ikke er et af 
vores medlemmer, som sej-
ler på denne måde, og vi 
opfordrer alle til at tage af-
stand fra denne måde at sej-
le på . 
Vis hensyn til andre 
 
                     Bestyrelsen. 

TIL SALG 

TRESFJORD  26  ÅRGANG 1976 
Motor: BMC 4 cylindret diesel. 

Udstyr: Kompas – Navigator – Ekkolod – Varme – Toilet 
med tank - 

Køleskab - VHF radio – 
Anker,  

fendere og tovværk  

Lader samt installation 

for landstrøm 

 

I øvrigt medfølger alt,  

så som køkkenudstyr m. m. 
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Aut. Kloakmester           Aut.nr.: BG 11692 

v/ Henrik Toft Svarrer. 

Tfl.: 2047 9505 
Speciale.: ”No dig repair” – reparation / renovering uden op-

gravning. 
TV-inspektion. 

Kloakmester.Sv@rrer.dk 

SÆLGES 
SKILSØ 23 ÅRGANG 1974  
NORSK KLINKBYGGET SPIDSGATTER I GLASFIBER 
Meget velholdt og populær søbåd  
 har aldrig sejlet på havet. 
Af udstyr kan nævnes: 

Velholdt kaleche fra 2005 

Kompas, anker, flag, fendere, 

 fortøjninger, svaber,  

bådshage, badestige. 

Hynder i kahyt og cockpit, gardiner, gulvtæppe i kahyt og cockpit 

Buch dieselmotor, reserve akkumulator 

Formsyet vinterpresenning, træbukke til landopbevaring 

PRIS  KR. 98.000,00 
Henvendelse på telefon nr. 86 82 61 93 / 30 29 61 70 
Kan ses på plads nr. 116 – ydersiden af øen ved den lille bådehavn. 
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Ledige bådpladser 
Svejbæklund 

Henv. 
Claus 

222 555 62 
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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 flænge i du-
gen 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 til 19.00 
Kontoret er lukket fra standerstrygning til 1. april 

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

 
 

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 
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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 



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

 www.stark.dk/silkeborg 

20 



21 

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



                                                                                                                                             

                    

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 
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Selskaber op  
til 70 personer 



 
Kommende 
aktiviteter: 

Lørdag d. 21 august kl 17.00 
Frikadellekonkurrence  på 

Himmelbjerggrunden 
Alle der har en båd med mulighed for at stege en 
frikadelle kan være med i dysten. 
Skibets kaptajn skal lave søens bedste frikadeller. 

Afriggefest lørdag d. 16 oktober kl 19.00 
Vi starter aftenen kl. 19.00 i klubhuset med spis-
ning og efterfølgende dans. 
En festlig og sjov aften, hvor vi mindes somme-
rens oplevelser. 

Standerstrygning søndag d. 17 oktober          
kl. 10.00                                                              

Klubhuset i indelukket 

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 


