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Udvalgene Formand Telefon 
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Formanden har ordet.              

                         

                        
Generalforsamlingen er overstået. 

Det var en god generalforsamling. Mange var mødt op, og en del startede 

aftenen med at bestille Hardys gode bøf stroganoff. 

 

Sædvanen tro blev Leif G. Hansen valgt som dirigent, og igen i år styrede 

han generalforsamlingen på en god måde. 

 

De af bestyrelsen foreslåede ændringer i Regulativet til vedtægterne, som 

blev omtalt i sidste SMK-Nyt, blev vedtaget. 

 

Der var ingen indkomne forslag, og de to nye bestyrelsesmedlemmer som 

bestyrelsen havde forslået, Niels Johansen og Henning Hvam blev valgt uden 

modkandidater. 

Der var genvalg til formanden og Allan Nygaard. 

 

Alle udvalgsmedlemmer, med undtagelse af Steen Olsen og Lars Elmer der 

havde valgt ikke at genopstille, blev valgt. 

 

Et nyt oprettet udvalg – El og Teknik - her blev Poul Krog valgt ind som for-

mand. 

 

Værre stod det til med at få 2 suppleanter valgt, det var skuffende, at general-

forsamlingen ikke kunne finde to gode emner, men måtte ty til at bestyrelsen 

på forhånd havde fået tilsagn om, at Peter Johansen og Ryan Alvin Sørensen 

ville tage en periode mere, hvis ikke der var andre kandidater. En stor tak til 

dem. 

 

Det giver anledning til en del bekymring fra min side, da vi i de nærmeste år 

må regne med at flere bestyrelsesmedlemmer, der har været med i mange år 

overvejer ikke at genopstille, når deres valgperiode er  udløbet, så kære med-

lemmer kom i gang med at finde gode nye emner. 
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Det er ikke kun hårdt arbejde at sidde i bestyrelsen, vi har også mange gode 

timer sammen. 

 

Når den opfordring så er bragt videre, var det en god generalforsamling, en 

generalforsamling som bakkede op omkring de beslutninger, og det arbejde 

bestyrelsen har lavet og påtænker at lave i de kommende år. 

 

Alt dette kan du læse om senere i bladet under formandens beretning.  

 

Den store afsked 

Jeg havde den store fornøjelse at sige tak til Thorkild Aagaard og Kaj Johan-

sen for de 4 år, vi har haft sammen i bestyrelsen, det var med nogen vemod 

at skulle sige farvel til dem. 

 

Bestyrelsen har i de 4 år de har været med været meget effektiv, og vi har 

haft mange gode timer sammen. 

 

Steen Olsen der har stået for værkstedet i næsten 4 år, fik også en stor tak for 

det arbejde han har udført i perioden for SMK. Her er vi så heldige, at Jørgen 

Søgaard har taget over efter Steen. 

 

Men det sværeste var at sige farvel til vores alle sammes Lars Elmer - Æres-

medlem og Formand for Bygge og renoveringsudvalget som vi troede var en 

fast del af klubben, han har valgt at lægge sejladsen bag sig, og det var med 

stående bifald, vi tog afsked med Lars.  

 

Standerhejsningen står for døren. 

Det bliver spændende at se, om bådene kan blive klar til standerhejsningen, 

jeg er sikker på, at straks solen begynder at komme frem, bliver der stor akti-

vitet i Indelukket. I skrivende stund små hagler det stadig. 

 

Jeg ønsker Jer alle en god sommer. 

 

Carl Mølgaard 
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     Formandens beretning  på generalforsamlingen. 
 
 

  

 

I aften er en god aften, det er aftenen, hvor bestyrelsen skal stå til ansvar for 

det arbejde, vi har lavet i året, der er gået. 

 

Det er også i aften, jeg skal fortælle om vore forventninger til det næste år. 

 

Men først, hvor et det dejligt at se så mange glade SMK’er, der er mødt op til 

denne generalforsamling. 

 

Året 2010 var et godt år for SMK, alt tyder på at 2011 også bliver et godt år. 

 

Jeg vil ikke i beretningen gå i detaljer, jeg har brugt SMK-Nyt i årets løb til 

at orientere om, hvad der er sket og besluttet i SMK. 

 

Jeg vil dele beretningen op i afsnit, og min beretning vil omfatte de store lin-

jer for året der er gået samt forventningerne til 2011. 

 

SMK’s visioner. 

I 2007 formulerede bestyrelsen nogle visioner, som skulle nås inden SMK’s 

100 års jubilæet i 2009. 

 

I 2010 har vi sat nye mål for 2011 og 2012. 

 

Visionerne er. 

SMK skal tilpasse sine administrative og EDB systemer, så de er tilpasset 

udviklingen i samfundet. 

 

Medlems og regnskabssystemerne skal være tilgængelige fra Pc’er gennem 

adgangskoder. 

 

Systemerne skal være brugervenlige og udformet på en sådan måde, at perso-

ner med almindelig brugerkendskab skal kunne betjene dem. 
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Systemerne er: 

¨ SMK’s hjemmeside. 

¨ SMK's medlemsregister. 

¨ SMK’s regnskabssystem. 

 

SMK skal arbejde på at styrke klubbens grønne profil igennem oplysning og 

samarbejde med andre klubber og myndigheder. 

 

Disse visioner giver den nye bestyrelse store udfordringer og en del arbejde. 

 

SMK’s hjemmeside, medlems og regnskabssystem skal udskiftes til nye sy-

stemer, der opfylder kravene i SMK’s visioner. 

 

SMK’s hjemmeside. 

Den del af visionen er nu på plads med åbningen af en ny platform, siden er 

bygget op omkring. 

 

Medlemmer. 

Vore ambitioner om at nå 1000 medlemmer har lange udsigter. 

 

Vi har i 2010 set en større medlemsafgang. Ved årsskiftet var der ca. 875 

medlemmer. Jeg tror, vi må acceptere at medlemstallet er faldet, og at det 

måske stagnerer i de kommende år.  

 

Det skyldes ikke mindst kommunens aggressive tiltag omkring betalings-

bomme ved slæbestæderne, men mere herom senere. 

 

Møder. 

Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 11 bestyrelsesmøder og 2 møder med 

udvalgene. 

 

Derudover har dele af bestyrelsen deltaget i møder i Brosamarbejdet, Fælles-

møde i Silkeborgsøernes Brugere, møder med Silkeborg Kommune, Skov og 

Naturstyrelsen Silkeborg og en del andre møder. 

 

Brosamarbejdet. 

Det årlige møde i Brosamarbejdet blev holdt i Silkeborg Sejlklub, her blev 

besluttet at indbyde andre brugere af søerne til en drøftelse for optagelse i 

Brosamarbejdet.  
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Det er Ry og Silkeborg Roklub, kanoudlejerne i Ry og Silkeborg samt Ry 

Sejlklub. 

 

Det er kun Ry Sejlklub, der har ønsket en sådan drøftelse, der er pt. ingen 

afklaring om optagelse. 

 

Brosynet i 2010 viser, at der kun er ganske få reparationer som er nødvendi-

ge i foråret 2011, men det kan nå at ændre sig, når vi får overblikket over de 

skader, isen har forvoldt i vinterens løb, og det er en del. 

 

Brosamarbejdet har en del udvidelsesønsker, som er drøftet med Skov og 

Naturstyrelsen i januar måned 2011 herom senere. 

 

Vi aftalte, at kontingentet til Brosamarbejdet i 2011 fastholdes på 100 kr. pr 

medlem, det laveste i mange år. 

 

Brosamarbejdets møde med Skov og Naturstyrelsen, Silkeborg. 

I januar måned 2011 havde Brosamarbejdet et møde med Skov og Natursty-

relsen. Det var et godt møde, hvor vi kom langt omkring. 

 

Skov og Naturstyrelsen påtog sig også i 2011 at vedligeholde Brosamarbej-

dets borde og bænke i skovens område. 

 

Vi fik som sidste år en fornuftig aftale om dele ordning de steder, hvor sko-

vens gæster er storbrugere af Brosamarbejdets borde og bænke. 

 

En ny ansøgning om anløbsbro på Assinghoved blev afleveret til Skov og 

Naturstyrelsen, den tidligere ansøgning har Silkeborg Kommune afvist, den 

nye har de sagt god for, og den er nu sendt i høring. 

 

Derudover blev det aftalt at sende ansøgning om forlængelse af bro 34 og 61. 

Flytning af bro 25 længere uden for forbudsskiltet til fugle reservatet og ud-

skiftning af bro 60 med en længere bro.  

 

Disse ansøgninger er sendt til Skov og Naturstyrelsen, som har lovet at se 

positivt på ansøgningerne, før de sender dem videre til relevante kommuner. 

 

 

 



9 

 

En ny grundafmærkning i paradiset aftalte vi, at Brosamarbejdet sætter op. 

 

Borde, bænke og skraldespande er aftalt opsat ved bro 8 og 26. 

 

Herudover var der en del mindre forhold, vi lavede aftale om. 

 

Hastighederne på søerne var også oppe at vende, og her skal jeg stærkt anbe-

fale at medlemmerne går i dialog med synderne, da de er til stor skade for 

klubberne i Brosamarbejdet. 

 

Himmelbjerggrunden 

Grunden er rigtig flot. 

 

I starten af 2010 slog Sveins arbejdsbande til, de tog de fleste af broernes fag 

ind på land, så de ikke blev beskadiget af isskruninger. 

 

Senere da isen var væk, reparerede Kim Brobygger de skader, der var sket, 

og lagde brofagene på plads. 

 

Borde og bænkene har fået nye bord og bænkeplader monteret, de gamle var 

angrebet af råd og svamp. 

 

Et flot stykke arbejde er udført i 2010 med vedligeholdelse af grunden. Det 

er sket under kyndig ledelse af Svein og hans mange hjælpere. 

 

Det fortsætter i 2011, hvor Svein ser frem til en næsten arbejdsfri sommer. 

 

I starten af 2011 var det igen nødvendigt at tage brofagene ind, da isen har 

lavet stor skade på broerne. 

 

Kirsebærgrunden 

Til Claus og alle andres store ærgrelse var der brugere af grunden, som syn-

tes, det var sjovt at lave bål på grunden.  

 

Det havde også været ok, hvis ikke det var sket op af skuret, og at borde og 

bænke var blevet anvendt som brænde. 
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Da vinteren var på sit højeste sørgede Claus for, at ristene blev taget ind fra 

broerne. 

 

Kirsebærgrunden slap rimeligt fra isvinteren 2010, vi afventer med spæn-

ding, hvad der sker her i 2011. 

 

Det begynder ikke godt, for i starten af 2011 var Claus igen i gang med at 

tage riste ind, også her er der nu stor skade på broerne. 

 

Sejsgrunden. 

Formand Steen på Sejsgrunden har sammen med mange gode hjælpere lagt 

et stort arbejde i Sejsgrunden, de har bl.a. fået bygget et nyt flot skur til red-

skaber mv. 

 

Kloakafløbene fra Sejshuset der drillede i 2009 har været rimelig ok i 2010, 

Steen vil, hvis det er nødvendig sikre, at afløbene bliver repareret i 2011. I 

løbet af sommeren blev der konstateret et stor vandforbrug på grunden, det er 

konstateret, at vandslangen på broen var smidt i vandet med vandet løbende 

for fuld skrue. 

 

For at det ikke skal ske igen og for at skåne kassererens nerver, så er der ble-

vet monteret automatisk stop på vandet efter 1/2 times brug. 

 

Johnny har med hjælp af Joan stået for rengøringen af Sejshuset i 2010, og 

det er udført til SMK’s fulde tilfredshed. Det er med stor glæde, at de også i 

2011 har påtaget sig opgaven. 

Klubhus og værksted. 

Her har Formand Steen sammen med Peter sørget for, at alt har været i pæn 

og god stand.  

 

Pga. af manglende tid overtog Jørgen, Steens formandspost i december må-

ned, og han har til dato holdt det rigtig flot. 

 

Lys på søen 

Lys på søen har Ole sørget for var i orden, de nye lygter han har fremstillet 

har høstet meget ros blandt de sejlende. 
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Nye Søkort 

Bestyrelsen har lavet aftale med Ole om skabelon til nye søkort over søerne. 

Disse nye søkort kan købes på marinekontoret, når sejlersæsonen begynder. 

De kan også købes efter generalforsamlingen. 

 

Frikadellekonkurrencen. 

Her sørgede frikadelle Peter for at konkurrencen også i 2010 blev afviklet til 

stor glæde for alle deltagere. 

 

Julebanko. 

Jens, Johnny, Allan og Henning med flere gode hjælpere havde igen skaffet 

mange gode sponsorater, en god aften var det for alle dem, der deltog. 

 

Juletræsfesten for store og små. 

Var igen i år en succes, julemand Jens og julenisse Grete gjorde igen et flot 

stykke arbejde. Det gjorde Pia også, hun sørgede for sange og julelege med 

børnene. 

 

Fastelavn. 

Vanen tro havde Jens og Grete styr på, at børnene fik katten slået af tønden. 

 

Brændstofsalget. 

Ryan har i 2010 stået for pasningen af brændstofsalget, og det har været en 

ren fornøjelse med den nye benzintank, som var klar til standerhejsningen. 

 

Indsamling af skrald. 

Viggo har sædevanen tro gjort et flot stykke arbejde med indsamling af 

skrald ved en stor del af Brosamarbejdets broer. Viggo tager 2011 med, og 

det er vi meget glade for. 

 

Betalingsbomme i Indelukket. 

Sidste år så jeg frem til et møde med formanden for Kultur og Fritidsudval-

get, det møde var meget skuffende, der var ingen indrømmelser overhovedet 

i forhold til ændringerne af satserne ved betalingsbommene. 

 

Det har dog ikke forhindret bestyrelsen i at bede kommunen om et nyt møde 

her i 2011, hvor vi har foreslået følgende dagsorden 
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1. Betalingsbomme i Indelukket. 

2. Betalingsbom ved De Små Fisk. 

3. Nedlæggelse af både og gæstepladser i Inderhavnen. 

4. Gæstenummerplader. 

5. Samarbejde om brug af betalingsterminal i Indelukket. 

 

Mødet blev afholdt den 23. februar. 

 

Vi havde et godt møde, hvor de lyttede til vore forslag og de ville  tage tilba-

ge til byrådet for drøftelse af muligheden for, at der kan købes 10 og 20 turs 

kort til bommene, vi må nu afvente deres tilbagemelding. 

 

Et samarbejde om betalingsterminal blev klart afvist. 

 

Vi drøftede også bestyrelsens fremsendte forslag til ændringer i lokalplanen 

for inderhavnen. 

 

Vi fik oplyst, at alle opsagte bådepladser i Inderhavnen nu har fået tilbudt ny 

bådeplads, og at der bliver etableret et par nye bådepladser på den store ø. 

 

Kompasset der blev væk. 

Sidste år på generalforsamlingen efterlyste Carlo et kompas, der i tidernes 

morgen har haft en plads på væggen i klubhuset.  

 

Det viste sig, at kompasset er taget ned i 1997 og ikke været savnet før sidste 

år. 

 

Årsagen, til at passet dengang blev taget ned, var et ønske fra den daværende 

forpagter. Det blev accepteret, da det var i vejen for hans personale. Kompas-

set var også i meget ringe stand. 

 

Carlo tilbød at renovere kompasset, hvis SMK kunne finde det frem, og 

straks var Arne på banen, for det var lagt til langtidsopbevaring hos ham 

sammen med alt muligt andet fra SMK. 

 

Så langt så godt, men ak, kompasset var røget ud i forbindelse med en opryd-

ning hos Arne. 
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Det blev straks meddelt Carlo, men igennem det sidste år har den oplysning 

været gjort til genstand for mange og lange diskussioner ved stambordet. 

 

Kompasset der har været væk siden 1997, og blev savnet i 2010, 13 år efter, 

er hermed gået over i historien. 

 

Møde med Plan, Miljø og Klimaudvalget. 

Co2 fri sejlads kom op i dagspressen midt på sommeren, og der var en livlig 

debat, som kom til udtryk gennem læserbreve.  

 

Årsagen til debatten var formanden for Klima, Plan og Miljøudvalget udta-

lelser om, at både med benzin og dieselmotorer skulle udfases af søerne i 

løbet af ca. 10 år, og erstattes med både drevet af solenergi. 

 

Den 16. november havde klubbens bestyrelse et møde med omtalte udvalg, 

hvor alle udvalgsmedlemmer mødte op i klubhuset. 

 

Vi havde et godt møde, og fik afklaret, at der ikke kommer et forbud mod 

brug af både med benzin og dieselmotorer, men at kommunerne vil arbejde 

for at fremme både, der benytter solenergi. 

 

Det meget omtalte nye bådregister som er under opbygning, vil erstatte det 

gamle Amtsregister, og det er brugerne, der gennem et årligt kontingent 

kommer til at betale for registeret. 

 

Klubberne i Brosamarbejdet har tilbudt at stille vore registreringer til rådig-

hed, men det blev klart afvist. 

 

Dog er der spøgelset - hurtigsejlende både, som der er meget fokus, på og her 

kan vi risikere et forbud mod bestemte bådtyper, hvis brugerne af bådene 

ikke får styr på den ulovlige sejlads, og her er hastigheden en stor faktor. 

 

Klubbens udvikling. 

De mange nye tiltag omkring opbygningen af ny hjemmeside, medlems og 

regnskabs-system trækker en del tænder ud, det ekstra arbejde det medfører, 

har bestyrelsen besluttet, at formanden og kasserer skal have honorar for. 
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Honorarer og kontingentfrihed. 

Bestyrelsen og formændene for de tre grunde samt fyrmesteren er kontingent 

fri. 

 

Det nye er, at bestyrelsen har udvidet kredsen, da det tidligere kun var besty-

relsen, der var kontingent fri. 

Kasserer har fået lønforhøjelse fra kr. 15.000,00 til 20.000,00 

 

Bestyrelsens honorarer er uændrede. De fordeler sig fra 3.200 kr. ned til 500 

kr. afhængig af, hvilke administrative opgaver det enkelte bestyrelsesmedlem 

har. 

 

Nyt EDB udstyr. 

Bestyrelsen har godkendt, at der i 2011 indkøbes nyt edb udstyr, der passer 

til de nye administrative opgaver. 

 

Afrigger festen. 

Igen i 2010 blev der holdt en fest for alle de medlemmer, der har ydet en ind-

sats lidt ud over, hvad der kan forventes. Vi havde en rigtig god aften. 78 var 

indbudt, 62 sagde ja tak. 

 

Som I husker, var indbydelsen sendt ud til alle medlemmer, også dem der 

ikke var indbudt af SMK, her var der kun 5, som meldte sig til. 

 

En rigtig stor tak til de 5 der mødte op sammen med alle gratisterne 

 

Bestyrelsen vil overveje, om der skal sættes nye regler op for Afrigger fe-

sten. 

 

Klubhuset. 

For første gang i flere år har der ikke været større ombygningsarbejde på 

klubhuset i Indelukket. 

 

Men alt slides og det er bestyrelses opfattelse, at alle vore faciliteter skal væ-

re i en rigtig god stand. 
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Rabataftale. 

Rabat aftalen til Indelukkets Spisested fungerer til næsten alles tilfredshed, 

derfor er det aftalt med Hardy, at den fortsætter uændret i 2011. 

 

I års pakken som sendes ud i starten af april måned, bliver der lagt nyt rabat 

kort i. 

 

Jeg håber, at rigtig mange også i 2011 vil få glæde af rabatkortet. 

 

Det lille problem er, at enkelte medlemmer gør livet surt for serveringsperso-

nalet ved ikke at rette sig efter det, der står på rabatkortet. 

 

Husk, at det er et tilbud Hardy har givet til SMK medlemmerne og ikke en 

selvfølge, at vi får rabatten. 

 

Medlemmernes opbakning 

Det har været en stor glæde, at se så mange SMK’er der har mødt op til stan-

derhejsning, standerstrygning, banko,  juletræ, fastelavn, frikadellekonkur-

rencen. 

 

Det er helt klart min opfattelse, at opbakningen øges år for år, og det glæder 

os utroligt meget i bestyrelsen. 

 

Men intet kommer af intet, uden alle vore udvalgsmedlemmer og hjælpere 

kunne det ikke lade sig gøre, derfor en stor tak til jer alle. 

 

 

Carl Mølgaard 
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Silkeborg Motorbåd klub har opdateret sin hjemmeside.       
Gå ind  på www.s-m-k.dk og se den nye hjemmeside. 

 

Har du forslag til forbedringer så send en mail til                                

www.formand@s-m-k.dk  

Siderne der viser.                                                                                           
Himmelbjerggrunden, Kirsebærgrunden og Sejsgrunden er under opdatering.                     

Har du gode forslag til, hvordan siderne kan se ud så kom med dem.  

 

Hjælp søges.                                                                                

Er du en af dem der har lyst til at hjælpe til.                                                                

F.eks. opdatere hjemmesiden, opdatere og udvikle det nye medlemssystem, komme 

med indlæg til SMK-Nyt og måske hjælpe til med udgivelsen,                                                

kort sagt alt, hvor der skal bruges pc. 

Så ring eller send mig en mail. 

 

Carl Mølgaard                                                                                                            
Formand i SMK. 

http://www.s-m-k.dk/
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Fastelavn for børn 

Søndag den 13. marts  var 30 børn deres forældre og  bedsteforældre  

mødt op ved klubhuset i Indelukket, for at slå katten af tønden. 

Vejret var i år med os, 

med en snert af forår i luf-

ten. 

Efter at Allan Nygård fra 

bestyrelsen havde budt 

velkommen, samledes alle 

børnene i gårdhaven 

 

 

Her blev børnene delt i to hold, 

de store og de små, og så kom 

der ellers gang i køllerne. 

 

De store lagde alle kræfter 

i slagene på tønden for at 

være de første til at få hul 

på den. 
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Men det var de små 

der var først  til få 

karamellerne til at 

vælte ud af tønden 

 

 

Efter slagets gang var der soda-

vand og fastelavnsboller til del-

tagerne, og alle de fint udklædte 

børn fik en lille gave fra SMK 

med hjem. 

De fire stolte katte-

konger og katte-

dronninger, 

Nicklas Sønder-

gaard, 

Victoria Jensen, 

Emil Risum Jensen 

og 

Kasper Hansen                

En stor tak til Jens og Grete for det  gode arrange-

ment de igen i år har lavet. Også en tak til dem 

som hjalp.                                                 BSA 
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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.  

Deltagerne møder op med et halvt kilo frikadelle fars pænt indpakket.                     

Kl. 17.00 går alle i land og kaptajnen medbringer sin indkøbte fars.                      

Kontrollen i land forsyner nu pakken med et nummer.                                                      

                                                                                                                                   

Skibets kaptajn går alene i båden, hvor han inden kl. 18.00 skal have 

rørt farsen sammen med medbragte ingredienser og derefter have stegt 

2 frikadeller.   

Frikadellerne afleveres i land præcis kl. 18.00 til grundig bedømmelse 

og eventuel præmiering. 

Dommerpanelet består af vore bedre halvdele, som i dagens anledning 

er udnævnt til letmatroser. Medens dommerne vurderer, skal kaptaj-

nerne afvente deres dom om bord på bådene, hvor der samtidig skal 

ryddes, renses og vaskes op efter stegningen.                                                                                                                          

Efter domsafsigelsen mødes vi til fælles spisning af de stegte frikadel-

ler. 

 

Erik og Kaj i gang med fremstil-

ling af  sø– frikadeller. 

Anno 2001  

http://s-m-k.dk/images/thumbs/images/Gallery/ecfd64c24977c91f10f613b959166293.jpg
http://s-m-k.dk/images/thumbs/images/Gallery/79a098cd3e3b895b9c980ac689527239.jpg
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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 

 
Forhandling og montering af minirenseanlæg og fremtidssik-

rede septictanke fra Watersystems A/S 
 
Medlem af: 

Kloakmester.Sv@rrer.dk 
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Grauballe Marine                                        Vinter-

konservering og opbevaring i aflåst hal.                    Speciale: 

Volvo Penta                                                           God service 
og høj kvalitet. Det kendetegner Grauballe Marine.  Vi udfører ser-

vice 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 



 
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 
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Kastaniehøjvej 37 • 8600 Silkeborg •  

Tlf. 82 52 66 60 • Fax 82 52 66 66 

 www.stark.dk/silkeborg 24 

Vask og imprægnering 
Sæsonen starter snart….  
Silkeborg Rens & Vask tilbyder nu vask og imprægnering af bådkalecher og 
bådsejl.  
Hos Silkeborg Rens & Vask kan du holde lige foran døren og indlevere din 
bådkaleche eller du kan ringe til os på tlf. nr. 86 82 40 20 så henter vi og 
bringer det gerne for dig igen. 
Priser:   Vask + imprægnering: 275,- pr. kg (mindst 2 kg) 
 Reparation: 525,- pr. time 
(mindst ½ time) 
 
Silkeborg Rens & Vask 
Ørstedsvej 7 
8600 Silkeborg 
Tlf. nr.: 86 82 40 20  



25 

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. 17.00 

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 
Åhave Alle  9C   8600 Silkeborg 

Tlf. 86 82 61 79 
 www.indelukketsspisested.dk 
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Selskaber op  

til 70 personer 



 

Kommende 

aktiviteter: 

Standerhejsning                                                              

Søndag d. 17 april kl. 10.00                                              

Vi starter sejlersæsonen med standerhejsning kl.10.00.      

Vi mødes i Indelukket, hvor formanden holder tale.            

Et udvalgt medlem vil hejse SMK’s stander. 

SMK er efter standerhejsningen vært ved  kaffe og rund-

stykke, samt en øl eller vand i klubhuset. 

Sankt Hans fest på Sejsgrunden                                   

Torsdag d. 23 juni.                                                           
Med bål, hekse og båltale.                                                               

Her vil er være noget for alle børn og voksne.  

Der kan købes øl, vand og pølser. Vi mødes kl. 19.00.  

    Frikadellekonkurrence på Himmelbjerggrunden   

Lørdag d. 27 august kl.17.00 

Se side 19 inde i bladet.  

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 


