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Udvalgene Formand Telefon 

Brosamarbejdet 
Arne Sommer 

Carl Mølgaard 

4082 3333 

2483 4739 

Restaurant og køkken Henning Hvam 3042 1792 

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 Lis Jensen 2181 0175  

Kirsebærgrunden Claus Mikkelsen 2181 0159 

Frikadelle konkurrencen Peter Johansen 8685 5688 

Fanebærer 
Johnny Lauridsen 

Leif Thøgersen 

4017 8867 

8684 8713 

IT og EDB Arne Jørgensen 
8682 1062 

4250 1062 

Beredskab Viggo Bøgedal 8683 7810 
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                            Formanden har ordet. 

 

 

 

 

Det var den sommer! 

Mange udfordringer bliver bådefolket udsat for, en sommer som bestemt ikke har 

været den bedste, hvis vi alene skal se på vejret, det har heller ikke været den bedste, 

hvis vi skal se på den måde, politikkerne har behandlet os. Se mere om det andet sted 

i bladet.                                                                                                                      

Men ser vi på bådefolkets egne oplevelser på søerne og ved vore grunde og broer, så 

har det været en god sommer, ingen kan som bådefolket tage bestik af de aktuelle 

forhold, og så få det bedste ud af det, det er også det, som gør, at det er en fornøjelse 

at være formand for SMK. 

Bestyrelsesseminar. 

Den 24 september holdt bestyrelsen det årlige bestyrelsesseminar i Klubhuset i Sejs. 

Den dag havde vi reserveret huset for os selv fra kl. 15.00, her afstemte bestyrelsens 

de tanker og de mål, vi vil sætte for klubben og meget andet. Efter at det var gjort, 

var vore piger inviteret på god mad og hygge sammen med os, som en tak til dem, 

fordi de altid er en god støtte for os i vort arbejde for SMK. Her ser i 

beviset for, at vi  kræsede om dem.  

Afriggerfest. 

Den 15 oktober er der den årlige Afriggerfest, det er dagen, hvor alle 

dem der har gjort en ekstraordinær indsats for SMK i årets løb er ble-

vet inviteret som tak for deres arbejde for SMK. Det er også dagen, 

hvor du kan deltage dog mod betaling, her har vi fået en rigtig god pris aftalt med 

SMK’s forpagter i Indelukkets Spisested. Se menu, pris mm. andet sted i bladet.   

Standerstrygning. 

Den 16 oktober dagen efter Afriggerfesten stryger SMK sin stander i Indelukket, og 

på vore grunde.                                                                                                            

Vi mødes neden for standeren kl. 10.00 i Indelukket, her vil jeg holde en lille tale og 

bagefter samles vi til morgenkaffe og rundstykker i klubhuset, som SMK inviterer 

til. Jeg glæder mig til at se rigtig mange, det er blevet lidt af et tilløbsstykke de sene-

re år, og det glæder bestyrelsen meget. 

Carl Mølgaard 
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I Midtjyllands Avis d. 22 august 

              kunne du læse dette. 

 

 
 

Kommunale bådepladser reserveret de rige? 

 

Det bliver konsekvensen af de prisstigninger, der lægges op til i det 

foreløbige budgetforslag 2012, hvor de store bådepladser skal koste 

8000 kr. og mellemstørrelse 4750 kr. 

 

Politikkerne gør livet svært for mange almindelige bådejere med mo-

torbåde liggende på kommunale bådepladser i Silkeborg Kommune. 

 

Bliver budgetforslaget gennemført, betyder det, at de store bådepladser 

har fået en stigning på i alt 38 % siden 2007, en stigning i kr. på 2,175 

kr. 

 

Disse stigninger er fulgt med op hos de private udbydere, så det ram-

mer samtlige bådejere, når kommunen regulerer prisen på bådeplad-

serne. 

 

Langt de fleste bådejere, der har kommunale bådepladser, er ganske 

almindelige lønmodtagere eller pensionister, der har været almindelige 

lønmodtagere. 

 

For mange af dem betyder en stigning til næste år på 900 kr., at de må 

overveje at sælge deres båd. De fleste har haft båden i rigtig mange år 

og er deres et og alt. 

 

Det er mig fuldstændig ufatteligt, at politikkerne bliver ved med at gå 

efter bådefolket. 
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Først skulle alle motorbåde ud af søerne inden for 10 år. 

 

Det næste var at sætte betalingsbomme op i Indelukket for trailerbåde 

og tage Danmarks dyreste pris for isætning og optagning. Denne øvel-

se har kostet Silkeborg Motorbåd klub ca. 100 af vore medlemmer. 

 

Nu får de kommunale bådepladser igen en på hatten, så strategien om 

at gøre det svært for bådejerne er ved at lykkes, eller er det den mang-

lende lejeindtægt fra bådepladserne i inderhavnen, som kommunen 

absolut skulle nedlægge, der mangler i kassen. 

 

Det sidste er, at der nu i forbindelse med Regattaen er lukket af for 

både i Inderhavnen, den er alene reserveret Hjejleselskabet. Motorbå-

dene har i over 100 år været en del af havnen, og har i alle årene levet 

godt side om side med Hjejleselskabet, det er min påstand, at motorbå-

dene er et stort aktivt for Silkeborg Kommune og Regattaen. 

 

Kære politikkere, ødelæg det nu ikke. 

 

 

Venlig hilsen 

 

Carl Mølgaard 

 

 

Efterspil. 

Da jeg sendte dette indlæg til Midtjyllands Avis, blev det samtidig 

sendt til samtlige kommunalpolitikkere i Silkeborg Kommune. 

 

Jeg har fået flere mail fra politikere, der har været enig i mine syns-

punkter, så kære medlemmer gør Jeres indflydelse gældende over for 

Jeres politikker. 

 

 

Carl Mølgaard 
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Steen Warni Jensen er ikke længere 

iblandt os. 
 

 

 

Steen blev bisat den 14 september fra Gødvad Kirke efter længere tids 

sygdom. 

 

Igennem mange år var Steen formand for Sejsgrunden, her var han en 

afholdt formand. Medlemmerne, der besøgte grunden, blev altid mødt 

af en venlig og imødekommende Steen, som satte en stor ære i at gøre 

alle tilfreds. Bestyrelsen og udvalgsmedlemmer satte også stor pris på 

Steens store arrangement, som satte sit tydelige spor på Sejsgrunden. 

Sejsgrunden var under Steens kyndige hånd med stor hjælp af Lis en 

grund, som altid var meget velholdt, herunder klubhuset. 

 

Ud over det store arbejde på Sejsgrunden var Steen et stort aktiv i Ju-

bilæumsudvalget, da udvalget skulle planlægge afviklingen af klub-

bens 100 års jubilæum. 

 

Steen vil blive husket, som den gode kammerat han var, og vi er man-

ge, der kommer til at savne Steen. 

 

 

En tak fra Lis. 

Lis, Steens kone har bedt mig takke alle dem der i den svære tid har 

tænkt på Steen, men også på Lis samt hendes familie. 

Hun takker for kranse, og indsamlingen blandt medlemmerne på Him-

melbjerggrunden. 

Hun ønsker også at sige tak til alle, der var mødt op til bisættelsen i 

kirken, og dem der efterfølgende mødte op i Klubhuset i Indelukket 

for sammen med familien at tage en sidste afsked med Steen.  

 

Carl  Mølgaard 
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Ulovlig brug af klubbens og  

Brosamarbejdets broer. 

 

Jeg ved ikke, om det er krisen der kradser, eller om det er en form for 

moderne sø pirateri, fakta er, at stadig flere også medlemmer bruger 

broerne som deres egen bådebro. 

Det er helt uacceptabelt, og der bliver skredet hårdt i over for dem, der 

ikke kan finde ud af at bruge broerne i henhold til klubbens og 

brosamarbejdet regler, som kan se på www.s-m-k.dk.  

 
Dette logo ses på Brosamarbejdets broer. 

 
 
 
 
 

Brosamarbejdet er mellem  
Ry Bådlaug, Silkeborg Motorbådklub og Silkeborg Sejlklub. 

 
For at kunne anvende broerne er det en forudsætning, at du er medlem  

af mindst en af klubberne i Brosamarbejdet. 
 

Reglerne er. 

1.   Broerne anløbes med forsigtighed så beskadigelser undgås. 
2.   Undgå blokering at broen. Anvend om fornødent agter fortøjning. 
3.   Støjende og generende adfærd ved broerne er ikke tilladt, ethvert medlem  
      har pligt til at medvirke til ro og orden ved broerne. 
4.   Fiskeri fra broerne er ikke tilladt. 
5.   Forrettes nødtørft på arealet ved broen, SKAL dette nedgraves. 
6.   Henkastning af alle former for affald i vand og på land er ikke tilladt. 
7.   Opsatte affaldsstativer må anvendes, men er du for hjemadgående, så tag             

affaldet med for at spare på renovationsordningen, der koster mange penge. 
        8.   Der må ikke fjernes eller beskadiges buske, træer eller andet på  
               landområder 

 9.   Der må ikke afbrændes bål ved broerne, kun på godkendte bålsteder. 
10.  Længerevarende anløb, over et døgn (hvis ikke særlige forhold gør sig  
       gældende), camping og lignende, er ikke tilladt. 
11.  Der skal udvises yderste forsigtighed med medbragte grill og affald herfra. 
12.  Ethvert medlem har pligt til at rapportere beskadigelser af bromateriel. 

 
Kort og godt, bådene må ikke ligge ved broerne, hvis bådførerne ikke er i eller i nær-
heden, indkøb, gåture mv. i området er dog acceptabelt.   
                                                                                                 Carl Mølgaard 
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Dronningen kom forbi 
 

Fredag den 24 juni 2011 kunne 
hjuldamperen Hjejlen fejre sin 
150 års fødselsdag, 
Hjejlen blev bygget på  Baumg-
arten & Burmeisters Skibsbyg-
geri i København (det senere 

B&W)  i 1861 på bestilling af 
Michael Drewsen. 

Hjejlen på vej over Kattegat. Illustreret  Tidende juni 1861. 
Efter en problemfri sejlads fra København til Randers, begyndte nu den 
besværlige tur op ad Gudenåen. Turen tog tre dage, på noget af turen 
blev Hjejlen trukket af heste og selv om man tømte den for kul og vand i 
kedlerne gik Hjejlen på grund flere gange 

Den 15 juni 1861 kom Hjejlen så til Silkeborg, 
og efter nogle prøve sejlture,  fandt den offici-
elle indvielse af Hjejlen sted den 24 juni 1861. 
 
Kong Frederik den 7. og grevinde Danner sej-
lede sammen med indbudte gæster  fra Him-
melbjerget til Silkeborg på indvielses turer.  
Kongen og grevinde Danner blev nogle dage i 
Silkeborg, og sluttede med en aftensejltur til 
Nåege hvorfra man gik i fakkeltog tilbage til 
Silkeborg 
 
 

150 år efter sejlede dronning 
Margrethe med på jubilæumstu-
ren fra Himmelbjerget til Silke-
borg.  
 
Mange bådejere og deres gæster 
var taget til Indelukket for at se 
Dronningen komme forbi. 
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Hjejlen med Dronningen og de mange offi-
cielle gæster ombord, var den første af jubi-
læumsflåder der kom forbi indelukket. 
 
Dronningen, som var i en lyserød dragt, vin-
kede til de mange mennesker der var taget til 
indelukket for at se hende komme forbi.. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Efter Hjejleflåder fulgte nogle motorbåde 
med ind til inderhavnen 
 
                                                  BSA 
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Julebanko 

2 december 2011 

Silkeborg Motorbådklub har sit årlige julebanko kl. 19.00 i 

klubhuset. 

Det er en aktivitet, der er stor tilslutning til. 

Mange frivillige hjælpere har igennem året gjort et          

stort stykke arbejde og sørget for,  

at rigtigt mange har sponsoreret gode gaver til bankospillet. 

Det er blevet en tradition, at mange medlemmer starter     

aftenen med at spise i klubbens restaurant. 

Igen i år har vi fået et rigtig godt tilbud fra Hardy: 

Menuen kommer til at bestå af en stor portion Flæskesteg m. 

brune og hvide kartofler dertil rødkål 

Super pris kun for medlemmer kr. 69,oo  

 

Bestil derfor altid 

bord, hvis du     

ønsker at spise før 

bankospillet. 

 

Vel mødt 
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Glimt fra Himmelbjerggrunden 

Det er sidste 

gang jeg tager 

ungerne 

med ud og  

fiske 

13 

 

 

 

Skal vi 

have et 

bad i år 

eller er 

det for 

koldt ?  
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Min fars båd. 
 

Min far fik motorbåd i 1933. Motorbåde var ikke så almindelige 

dengang. Det gik til på den måde, at han købte en båd for 50kr. 

Den lå sunket i Sejssnævringen. Båden blev købt som beset, så meget 

man nu kunne se af den. 

Båden kom på land og blev skrabet ren for gammel maling, det viste 

sig nu, at det var en meget fin båd bygget af mahogni og ikke ret me-

get rådden. 

 

Næste punkt var motoren. Min far fik en bil foræret, en stor åben ame-

rikansk vogn af mærket ”Brisco” fra 1916. Vognen kom hjem og blev 

skilt ad, karrosseriet blev til en kartoffelkælder, undervognen til to 

mælkejumper, og så var der motoren tilbage, en dejlig stor firecy-

lindret motor med fastbygget startsving.                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
BRISCO  årg. 1911. 

             

       Efter nogen ombygning blev den anbragt i båden, og alt kom ef-

terhånden til at fungere godt, det krævede dog nogen kendskab til net-

op den motor, for at kunne starte den. 

 



   Båden blev indrettet med sæder, ikke så komfortable, men så mange  

som muligt, da venner og bekendte også skulle have en mulig hed for 

en sejltur. 

Min fra meldte sig ind i Silkeborg Motorbådsklub og fik standeren 

med byvåbnet og på trykt nr.2. Standeren skulle hentes ved Hans   

Lassen på Vestergade. 

Vi havde mange gode 

ture i båden, og kunne 

selv sejle både ud og 

hjem næsten hver 

gang, jeg husker dog 

en enkelt gang, der var 

noget med en brækket 

skrueaksel. 

 

Vi har været til regattafest i motor båd hvert år siden 1933, men i de 

første år havde vi en hel stribe robåde på slæb for hjemadgående til 

Sejs. 

Båden var typisk for den tid, som det ses på billedet, helt åben og med    

en gammel bilmotor. 

Vi sejlede i den til 1965, hvor jeg købte min første motorbåd. 

 

                                                                                         Børge Madsen 
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 Frikadelle konkurrencen 2011 
Det blev en festlig dag og aften på Himmelbjerggrunden. Trods mange 

andre aktiviteter ved søerne mødte der 13 deltager op. Regnen stillede 

af og der blev hygget ved bordene og rundt om bålpladsen. 

 

En stor tak til vores sponsere: Siim marina. Sejs marina. Riisbjerg 

marina. Leon købmand. Spisestedet. KJ ventilation. Ole`s auto.  

Frank`s auto. Daglig Brugsen Århusbakken. 

 

Resultatet er: 

1. Poul Erik Inga 

2. Carsten  Guldklumpen 

3. Peter  Valborg 

4. Niels  Libra 

5. Thomas  Edvin 

6. Dan  Brisen 

7. Leif  Mette Mai 

8. Niels  Ki Bi 

9. Kåre  Driver 

10. Morten  God tid 

11. Sven  Renette 

12. Palle  Brisen 

13. Andreas  Emely 

     De  tre bedste kokke. 

 

 

 

Poul Erik modtager van-

dre pokalen, den skal 

hjem på hylden det næste 

år.  

16 
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Skilsø 23 årgang 1975. Pantry ny renoveret. Ny vandpumpe 

og søvands-filter. Nye gummilister om vinduer, nye vandslan-

ger og nye håndlister. 

Radio, Garmin GPS, VHF radio, selvstyrer. 

Motor årg.1985 Volvo Penta 3000 serie/MD11D. Ferskvands-

kølet.  Pris: kr. 95.000,- 

Lars Beck Nielsen.   Telefon 86 84 79 98 

 

Nidelv 26 årgang 1986 

Velholdt og i rigtig god 

stand, klar til brug. 

Volvo Penta 94 hk 

Motor timer  2336 

Log, ekkolod, GPS, ror 

indikator, varme m. de-

froster til forrude, 

fladskærms farve tv, koldt og varmt trykvand, bruser på ba-

deplatform, søgelygte, anker samt radio. 

Efterårspris kun kr. 330.000,- 
Henvendelse: Knud  23664529 



19 



20 

  

 

 

 

 
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 

 

 

Se SMK Nyt i farver  
Gå ind på vores hjemmeside 

under: 

www.s-m-k.dk/klubbladet-

smk-nyt 

SMK-Nyt der er udkommet. 

 

Alle artikler og billeder er i 

en god opløsning, så der er 

mulighed for at forstørre 

dem op. 

 
                                  RED.  
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                     Grauballe Marine                                                                                                  
Vinterkonservering og opbevaring i aflåst hal.                Spe-

ciale: 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 
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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 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  
www.silkeborgrens.dk 
mail@silkeborgrens.dk 

http://www.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 

Ledige bådpladser 

Svejbæklund 
Henv. 

Claus 

222 555 62 



                    

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: 

Afrigger fest 

Se side  9 i bladet 

Standerstrygning                           
Sejlersæsonen slutter med standerstrygning               

Kl. 10.00.Søndag d. 16 oktober 

Vi mødes ved klubbens stander i Indelukket, forman-
den holder tale, standeren stryges, og der synges en 
sang efterfulgt af et hurra for Silkeborg Motorbådklub. 
Efter standerstrygningen er klubben vært ved kaffe og 
rundstykker i klubhuset 

Julebanko 

Se side 12 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 
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