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Udvalgene Formand Telefon 

Brosamarbejdet 
Arne Sommer 
Carl Mølgaard 

8682 0882 
2483 4739 

Restaurant og køkken Henning Hvam 2031 7386 

El og teknik Poul Krogh 5150 2263 

Web-master & Redaktør af 
SMK-Nyt 

Allan Nygaard 4015 3981 

Redaktionsudvalg Bo Stig Andersen 8682 0316 

Klubhuset og værkstedet 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 

Frikadelle konkurrencen Peter Johansen 8685 5688 

Fanebærer 
Johnny Lauridsen 
Leif Thøgersen 

4017 8867 
8684 8713 

Beredskab Viggo Bøgedal 8683 7810 

IT & EDB Arne Jørgensen 4250 1062     3 
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                                        Formanden har ordet. 

 

 
SMK har bestilt et nyt foreningsprogram. 

Programmet indeholder medlemsregister, et register, hvor det enkelte medlem selv 
kan opdatere egne medlemsoplysninger, som adresseændring, bådskifte mv. 
Medlemmerne får kun adgang til egne oplysninger. 
Det nye medlemssystem træder i kraft den 1. oktober.                                               
Fra oktober til 1. januar vil vi bruge tiden på at opdatere medlemsoplysningerne.  
Her har udvalgsformanden for IT & EDB Arne Jørgensen lovet at give en stor hånd 
med. 

Når medlemssystemet er på plads, vil SMK kunne sende mail til de medlemmer 
klubben har mail adresser på, det vil være en stor hjælp til at informere hurtig og 
bredt på, f.eks. når der er generalforsamling, julebanko, juletræ osv.                      
Programmet indeholder også et helt nyt Finans– og kreditkonto system.                 
Når det er på plads, vil opkrævningerne fremover ske via betalingsservice. Der vil 
også ved indmeldelse blive mulighed for at betale via bankoverførsel.                      
Der er lagt et stort arbejde i af finde et foreningsprogram, som er rettet mod fremti-
den, så medlemshåndteringen og finansdelen kan håndteres af flest mulige. 

Betalingskort til slæbestederne i Indelukket. 

Efter mange forhandlinger er det endelig lukkedes at få kommunen til at acceptere 
betalingskort til betalingsbommene i Indelukket. 
Løsningen bliver et 10 turs klippe kort til 550,00 kr. en reduktion på 20.00 kr. pr. tur 
gennem bommene. Bestyrelsen havde gerne set en større rabat, det var ikke muligt at 
komme igennem med. 
Praktikken bliver, at medlemmerne kan få udleveret et kort i Indelukkets Spisested, 
på marinekontoret, og kortet kan så sættes i betalingsterminalen, og betalingen sker 
så via betalingsterminalen. Kortet kan hele tiden fyldes op, det har den fordel, at 
kortet kan bruges gennem flere år. 
Betalingsterminalen skulle være klar til at modtage betalingskort når dette SMK-Nyt 
udkommer.                                                                                                                   
Se også side 8. 
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Slæbestedet ved Ludvigslyst. 

Kommenen har nu genåbnet slæbestedet ved Ludvigslyst, men samtidig forbudt par-
kering på arealet ved Ludvigslyst, her henviser kommunen biler og trailere  til side-
gaderne mv. 
Jeg skal undlade at have en mening om denne parkeringsløsning. 
 

Gæsteanløbspladser i Inderhavnen. 

SMK havde til lokalplanhøringen om den nye inderhavn sendt forslag om, at det 
blev muligt for gæster at anløbe gæstepladser i inderhavnen. Dette ønske blev ikke 
imødekommet, det viser helt klart, at en del politikkere er af den mening, at motorbå-
dene skal ud af havnen, og det må siges at være lykkedes. 
Der er en lille åbning på vej, meldinger fra visse politikkere åbner mulighed for at 
der arbejdes med tanker om at etablere anløbspladser for gæstebåde ud for Stiftelser-
ne. Jeg afventer en tilbagemelding fra Kultur og Fritidsafdelingen, der behandler 
dette. 
 

Bådnummerrod. 

Tænk engang, i disse EDB tider kan Gudenåkomiteen ikke engang håndtere det nye 
bådregister, uden at enkelte både har fået samme nummer. 
Det mest komiske er, at kommunen ikke giver en af de bådejere der har dobbeltnum-
mer et nyt nr., og betaler omkostningerne herved. 
De skal forsat sejle med dobbeltnr. Men ved betaling og rettelser i bådregisteret skal 
den ene nummer tilføjes et a efter bådnummeret. 
 

Brok –brok. 

Kunne man få indtryk af, når du denne gang læser, ”Formanden har ordet.” 
Sådan er det ikke, for kun ved ihærdig deltagelse i debatter og påvirkninger skabes 
der gode resultater, og det har SMK været garant for.      
 

Venlig hilsen 

Carl Mølgaard 
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Sankt Hans 
Sejsgrunden 

 
På en lidt kold og blæsende aften, var vi mødt op for at holde Sankt 
Hans aften sammen. Selv om vejret ikke var helt det bedste, var der en 

rigtig god stemning, alle havde taget en pose godt humør med. 
Niels Johansen holdt en flot båltale og han fik den fulde  
opmærksomhed fra alle de fremmødte. Han kom blandt andet ind på 
renoveringen af vores broer, som var hårdt medtaget efter vinteren. 
Det nye bådregister, som ikke fungerer helt efter planen, de nye hen-
sigter med, at både med benzin og diesel skal udfases til fordel for       

6 
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el drift af bådene. Men vi er klar til at kæmpe mod kommuner og an-
dre organisationer ikke med sværd, men med gode argumenter. 
 
Niels takkede også sine gode hjælpere, for den store hjælpsomhed, 
som de havde lagt for med.  Han sluttede af med at sende en hilsen, til 
Steen Jensen som ikke kunne være med i aften, på grund af alvorlig 
sygdom.  

Lisbeth og Bremer stod for at der var varme pølser - kolde vand og øl  
til alle som havde lyst til lidt godt til ganen. 

 
 
Jette hjælper med til, at snobrødene får 
helt den rigtige størrelse, før de skal ba-
ges. 
De blev vist rigtig gode, forlyder det 
ifølge pålidelig kilde. 
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Der bages snobrød til den store guldmedalje. 

Se SMK Nyt i farver: 
Gå ind på vores hjemmeside under: 
WWW.s-m-k.dk/klubbladet-smk-nyt.aspx  
 
Alle artikler og billeder er i en god opløsning, så der 
er mulighed for at forstørre dem op.  

Trailerbåde se her! 
Ti turs klippekort til betalingsbommene ved slæbestæderne i Indelukket kan 
fås i Indelukkets Spisested, SMK’s marinekontor i åbningstiden og på Bor-
gerservice på rådhuset. 
Kortet er gratis, betalingen sker gennem betalingsterminalen i Indelukket. 
Du starter med at betale for 10 klip - 550 kr.  
Kortet kan tankes op når det er ved at være brugt.  
Kortet forventes klar den 12. juli. 
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Forårsklargøring i Indelukket 

 Den første weekend i april  
var solrig og varm, det fik 
forårsfornemmelserne frem 
i bådfolket. Der blev vasket, 
pudset og poleret, så bådene 
kunne komme i vandet. 

 

 

 

Nogle både kom i van-
det før påske, dejligt 
for dem, for i påsken 
var vejret varmt og 
solrigt. 

 

    

Først i maj kom de 
sidste både i van-
det, og pladsen 
blev overtaget af 
bilerne. 

 
                               BSA                              
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            Brand og Redning øvelse ved de små Fisk                                                                             
 
 
 
Tirsdag den 12 april holdt 
Silkeborg Brand og redning 
øvelse ved De Små Fisk i 
Brassø. 

Formålet var at afprøve deres nyind-
købte varmesøgende kamera og øve 
sig i at få en person som var faldet 
overbord, bjærget op i gummibåden 
og videre op i en helikopter. 
 
Vejret var koldt, regnfuldt og meget 
blæsende, så det var en ret realistisk 
øvelse. 
 
 

Redningshelikopteren fra Karup kom 
og samlede en person op fra vandet. 
 
En del folk var samlede ved De Små 
Fisk for at se øvelsen, og  håbede på 
at helikopteren ville lande, så man 
kunne se den store larmende maskine. 
Men det gjorde den ikke. Vi fik at 
vide at rotorerne trykkede for meget, 
lidt ærgerligt, men spændende var det 
at se hvor præcist den kunne manøv-
rerer. 

                                                                                                                                                             BSA 
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Standerhejsning d. 17 april 
 

Det er mange år siden, så mange har deltaget i SMK’s standerhejsning, 
klubhuset var fyldt helt op med glade SMK’er. 
 
Om det var formandens tale eller rundstykkerne der trak, skal være 
usagt, men dejligt var det, at se så mange medlemmer der støtter op 
om klubben. 

11 

Johnny med  
SMK`s fane 
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Så er der rundstykker og kaffe til alle, en rigtig  god start på 
den nye sejlersæson. Der var rigtig god søgning til Hardys 
gode morgen 
bord og der 
var masser af 
rundstykker 
samt rigeligt 
af varm kaf-
fe. 
 
SMK gav og-
så en øl eller 
vand til af-
slutning.   
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Efter standerhejsningen i indelukket gik turen til sejsgrun-
den, hvor SMK`s stander også blev hejst på behørig vis. Ef-
ter vores stander kom i luften, spiste vi vores med bragte 
mad på terrassen foran huset og nød den gode udsigt over 
vandet.                      

13 
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Efter vinterens is har der været meget som skulle laves på vores broer. 
Her er er det broen på himmel bjerget som skal have en ny platform 
med bænke. Arbejdet gik i gang kl. 09.00 lørdag og inden aften var det 
hele klart til 
en ny som-
mer.  
 
Tak til alle de 
frivillige som 
gav en hånd 
med.  
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Aut. Kloakmester                 Aut.nr.: BG 11692 

v/ Henrik Toft Svarrer. 
Tlf.: 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 • Altanse jl • 
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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Vig�ge telefonnumre:        
 
 

Marinekontoret 

Silkeborg Motorbådklub 
Åhave Alle 9c 

8600 Silkeborg 
Kontor�d hver onsdag 18.00 �l 19.00 

Kontoret er lukket fra standerstrygning �l 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 Poli�: Tlf. 114 
Falck: Tlf. 70 10 20 30 

Vandforurening Tlf. 86 82 35 99 
 

Indelukket: 
Opsyn, toile0ømmeanlæg & betalingsbomme: 

Steen Tlf. 20 23 18 89 
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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/Sejs 8684 8713 
Viggo Bøgedal Svejbæklund  8683 7810 



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

 www.stark.dk/silkeborg 20 

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  
www.silkeborgrens.dk 
mail@silkeborgrens.dk 
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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

TLF: 7087 6121 



                    

Indelukkets  
    Spisested 
Hver torsdag fra 17.00 

Stegt flæsk ad libitum                                 kun  120,-                
 
Frokosttilbud fra kl. 12. 00 - 15.00   

LØRDAGSBUFFET 
”Spis alt hvad du kan”   kun   89,- 
 
Aftenstilbud fra kl. 17.00 

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: 

  

 

    Frikadellekonkurrence på Himmelbjerggrunden   
Lørdag d. 27 august kl.17.00 

Alle der har en båd med mulighed for at stege en frikadelle 
kan være med i dysten. 

Skibets kaptajn skal lave søens bedste frikadeller.   

Afriggerfest 

Lørdag d. 15 oktober. Klubhuset kl. 19.00 

Standerstrygning Søndag d. 16 oktober kl. 10.00 

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 


