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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 Jørgen Søgaard 2530 4534 

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 

Festudvalg 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.                     
 
 
 
   
                Møde med Plan, Miljø og Klimaudvalget. 
Den 16. november havde SMK’s bestyrelse et møde med medlemmerne i 
Plan, Miljø og Klimaudvalget. 
Det var et godt møde, hvor  bestyrelsen fik mulighed for at fortælle om 
SMK’s holdninger og spørge ind til udvalgsformandens udmeldinger om co2 
fri sejlads på Silkeborgsøerne. 
Den korte version og konklusionen på mødet blev, at der ikke bliver be-
grænsninger på motorbådenes  sejlads med bensin og dieselmotorer. 
Derimod vil der være stor fokus på hastighed, kølvand og anden uhensigts-
mæssig færdsel på søerne.  
Derfor er min opfordring, at al sejlads der bryder reglerne for sejlads på Sil-
keborgsøerne herunder hurtiggående bådes hastighedsoverskridelser straks  
ophører, ellers bliver det svært at argumentere imod et forbud mod hurtiggå-
ende både. En mere udførlig orientering om mødet vil fremgå af min beret-
ning på generalforsamlingen. 
 
Kong vinter 
Har igen i år slået til med store frostgrader, det kan få store følger for klub-
bens broer, sidste vinter kom vi flot igennem, det var så heldigt, at i perioden 
hvor isen smeltede holdt vinden sig i ro, og vi undgik isskruningerne, som er 
meget farlige for broerne. Jeg håber, at vi kan være lige så heldige i 2011. 
 
Medlemsafgang.  
SMK oplever en større afgang i vore medlemstal, denne afgang skyldes ale-
ne Silkeborg Kommunes uhørte priser for trailerbådes adgang gennem beta-
lingsbommene i Indelukket. Klubben vil inden den nye sejlersæson bede 
kommunen om et møde, hvor vi igen vil argumentere for en ændring i beta-
lingen, herunder foreslå, at der bliver muligt at købe årskort til fast pris.  
 
Generalforsamlingen den 4. marts. 
Her er fire bestyrelsesmedlemmer på valg. 
Kaj Johansen og Thorkild Aagaard genopstiller ikke, bestyrelsen forslår Hen-
ning Hvam og Niels Johansen. Allan Nygaard og jeg selv genopstiller. 
Se indkaldelsen midt i bladet. 
 
Godt Nytår 
Carl Mølgaard 
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Julebanko. 
Fredag d 3 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. 

Igen i år havde vores 
sponsorer skænket man-
ge gode og spændende 
gaver, alle var indsam-
let af vores hjælpe-
re:Jens Würtz,   
Henning Hvam, 
Johnny Lauritsen og  
Allan Nygaard.  
Et stort arbejde fra de-
res side. 

 
 
 
Her ses de mange flotte 
gaver fra vores sponsorer. 
 
 

Gamle fru Olsen ( Birte Olsen ) var igen i år 
ansvarlig for salg af plader. 
 
Mange tak til dem. 
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Kaj Johansen var vores 
mand, for opråbningen 
og holdt et vågent øje med, 
at alt gik som det skulle. 
Det var ikke ret mange 
som gik hjem uden præmi-
er, mange havde endda  
flere med hjem.   
 
 
 

 
 

En stor tak til vores sponsorer som var: 
 
Daglig Brugsen Århusbakken : Kvik Spar Århusbakken 
Grov varecenteret : Siim Bådcenter : Dansk papir varer 
Leon Nielsen : Hjørne Grillen : SMK : Burre Reklame  
Lise`s : Jaco : Silkeborg slagteren : Special butikken  
Indelukket`s spisested : Fimo Center : FTZ Værktøj  
Poul Munk : Kvisten Blomster : Grejbiksen : Per B  
Blue Bay marine : Super Spar Gødvad : Jagtdirect   
Aqua : Risbjerg Marine : Karl Andersen Juletræer 
Malenes-Andels Forretning Silkeborg : Ship Shop 

Oles Auto : Garant Tæpper : Hjejle Selskabet  
Klippestedet Tværgade : Føtex Torvet : Falck   
Sejs marine center : Pava Center : Kaj Geert 
Korsbakke planteskole : Barberen Torvet 5 
Jørgen Bjerregård : Aktiv super Virklund  

Scandic hotel : Golf/kiosken indelukket   
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Juletræ for børn 
 

Søndag den 5. december var ca. 40 børn og deres forældre og bedsteforældre samlet 
i klubhuset, til juletræsfest. 
En håndfuld børn var kommet tidligere, så de hjalp Grete og Jens med at pynte jule-
træet. 
Carl Mølgaard startede juletræs-
festen med at byde børn og 
voksne velkommen og håbede 
det blev en god eftermiddag. 
Alle børn og nogle voksne sam-
lede sig om det fint pyntede 
juletræ, og så blev der danset 
om træet, indtil de mindste var 
ved at blive utålmodige og ger-
ne ville se om julemanden ville 
komme. I den ene ende af klub-
huset hørte nogle af børnene 
pludselig at der var nogen uden-
for døren,  

hurtigt samlede alle børnene sig 
ved døren, og efter at have råbt 
meget højt på julemanden, gik 
døren op og ind kom juleman-
den med en kæmpe stor sæk på 
ryggennden kom.Julemanden 
spurgte om det var her der var 
nogle artige børn? Alle børnene 
mente de havde været artige, 
det mente julemanden også, så 
han åbnede sin store sæk, og 
alle fik en stor godtepose.Hardy 
fra Indelukkets Spisehus ville 
også lege julemand, så gav en 
is til alle børnene.Sidst på efter-
middage legede Pia sanglege 
med børnene.Det var en rigtig 
god Juletræsfest, og SMK vil 
gerne sige Grete og Jens tak for 
et godt arrangement, også tak 
til Hardy for is og til Pia for 
legene med børnene.                                 
                                                      BSA 



9 

Bro optagning på Himmelbjerggrunden. 
Fredag d. 7 januar blev vi opmærksom på, at vores broer på Himmel-
bjerggrunden var ved at blive skadet af isen, som trykkede meget. 
I løbet af dagen var der 12 friske SMKer, som var parat til, at hjælpe 
med at få brofagene taget ind på land. 

Holdet starter på den første bro. 
  

Kl. 10 mødtes vi, og gik i gang med det samme, for det var et stort 
stykke arbejde, som ventede os. 
Men alle gav den en ”skalle” og arbejdet skred hurtigt frem. 
Thorkild havde forfriskninger og sandwich med. Dem nød vi i det fri, 
med udsigt ud over den isbelagte julsø.   
Belønningen fra SMK side var en gang stegt flæsk i indelukket. 
Det blev nydt med stor fornøjelse og godt humør. 
Vil du med næste gang, så giv et prej til bestyrelsen.  

Broerne var i spænd og ikke 
nemme at skille ad. Men det 
gik med fælles hjælp 
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Øverst: De første fag kom-
mer på land. 
 
Midten: Eva og Tove rydder 
platformen for sne. 
 
Nederst: Tværbroen bliver 
skilt af og på vej op på land. 

                                                     Tak for hjælpen. Bestyrelsen 
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Tag midtersiden ud 
 
 

Generalforsamling i Silkeborg Motorbådklub. 
 

        Sted:        Silkeborg Motorbådklub 
         Åhave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. 
 
        Dato:        Fredag den 4. marts 2011. 
 
         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 
♦ Følgende regulativer udgår. 

♦ Kommunens bådepladser og oplægningspladser 
♦ Gudenåen fra Mossø til Silkeborg. 
♦ Almenhedens færdsel og ophold i skove 

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

 
Valg af formand 

 På valg er: 
Carl Mølgaard    Modtager valg 

 
  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
 På valg er:  

Allan Nygaard    Modtager  valg. 
Kaj Johansen    Modtager ikke valg 
Thorkils Aagaard    Modtager ikke valg 
Bestyrelse opstiller    
Henning Hvam    Modtager valg 
Niels Johansen    Modtager valg 

 
  Valg af 2 bestyrelses suppleanter 
  
 
  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 

Himmelbjerggrunden Svein Hugøy   Modtager valg 
Kirsebærgrunden  Claus Mikkelsen   Modtager valg 
Sejsgrunden  Steen Jensen   Modtager valg 
Indelukket   Jørgen Søgaard   Modtager valg 
Fyrmester   Ole Seeberg   Modtager valg 
Fanebærer   Johnny Lauridsen   Modtager valg 
Fanebærer supp.  Leif Thøgersen      Modtager valg 
Fastelavn & Juletræ Jens Wurtz   Modtager valg 
Frikadellekonkurr.  Peter Johansen   Modtager valg 
Redaktionsudvalg  Bo Stig Andersen   Modtager valg 

            Frivilligt beredskab  Viggo Bøgedal   Modtager valg 
            El og teknik  Poul Krogh   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 
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Ledige bådpladser 
Svejbæklund 

Henv. 
Claus 

222 555 62 

  
 
 
 
 
Aut. Kloakmester           Aut.nr.: BG 11692 

v/ Henrik Toft Svarrer. 

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

gravning. 
 

TV-inspektion.TV-inspektion.Forhandling og montering af mi-
nirenseanlæg og fremtidssikrede septictanke fra Water-
systems A/S 
 
Medlem af: 

Kloakmester.Sv@rrer.dk 
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Grauballe Marine                                        
Vinterkonservering og opbevaring i aflåst hal.                    

Speciale: Volvo Penta                                                           

God service og høj kvalitet. Det kendetegner Grauballe Marine.  
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. 
 
Henry Knudsen Indelukket  8685 1277—2081 6826 
Leif Thøgersen Himmelbjerget 8684 8713 
Verner Lauridsen Indelukket  2168 8810 
Viggo Bøgedal Svejbæklund  8683 7810 



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

 www.stark.dk/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



                                                                                                                                             

                    

Indelukkets  
    Spisested 
Hver torsdag fra kl. 1700 

Stegt flæsk ad libitum                            kun 120,- 
 
Frokosttilbud fra kl. 1200 - 1500   

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

WIENERSCHNITZEL  kun   98,- 
 
Børnemenuer    fra    39,- 
 
 
 
 

 
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: 

Generalforsamling 
Fredag d. 4 marts kl. 19.00 

Se side 11 i bladet. 
 

Fastelavnsfest for børn 
Søndag d. 13 marts kl. 14.00. 

Tilmelding til Jens på 8685 1325 
eller på listen i klubhuset 

 
Standerhejsning 

Søndag d. 17 april kl. 10.00 
Efter standerhejsning serverer Hardy kaffe 

og rundstykker i klubhuset.  

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 


