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Udvalgene Formand Telefon 

Brosamarbejdet 
Arne Sommer 
Carl Mølgaard 

8682 0882 
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 

Beredskab Viggo Bøgedal 8683 7810 

IT og EDB Arne Jørgensen 
8682 1062 
42501062 
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                                          Formanden har ordet. 

                                                       Det var det efterår! 
 
 
Standerstrygning 
Her oplevede vi en standerstrygning, som virkelig trak medlemmer, en god stander-
strygning med efterfølgende morgen mad. Her havde Hardy grundet 5 års jubilæum 
disket op med alt, hvad vi kunne ønske. 
 
Afriggerfesten  
Her fik vi helstegt grillet pattegris, god vin og dejlig musik. De seje holdt ud til langt 
ud på natten. 
 
Bestyrelsens julefrokost  
Skal jeg ikke komme nærmere ind på, men kun oplyse til de vægelsindede, at der 
også er fordele ved at være aktiv bestyrelsesmedlem. 
 
Julebanko. 
Her havde Jens med mange gode hjælpere igen sørget for en aften med mange flotte 
præmier. Her mødte så mange op til spisningen forud for bankospillet, at Hardy næ-
sten skulle til at lukke for tilmeldinger, det var en rigtig god aften. 
 
Juletræ. 
Jens og Grete med mange hjælpere gjorde det igen, lavede en god eftermiddag for 
store og små. 
 
Den opmærksomme læser. 
Har sikkert bemærket, at det er lutter positive ting, jeg har nævnt. 
 
SMK har haft et godt efterår. 
Vi har haft brosyn og holder vinteren sig i ro, så får vi til næste år fornuftige udgifter 
til brosamarbejdet 
Dog skal vi være meget opmærksomme på vores kollektive ansvarsforsikring, som 
desværre har været anvendt en del gange. 
Jeg håber, at forsikringsselskabet holder sig i ro, ellers kan vi forvente prisstigninger. 
 
Det der har glædet mig mest i 2011. 
Kan du læse om på side 6 og 7. Det lykkedes for SMK. 
 
Venlig hilsen  Carl 
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Generalforsamlingen 2012. 
 
Inden vi ser os om, er foråret over os, men inden skal vi have overstået generalfor-
samlingen, som er den 9. marts. 
 
Vi skal sige farvel til Peter Riis og Thomas Bansov. 
De har i bestyrelsen gjort et flot og stort stykke arbejde, og har deres andel i den ud-
vikling SMK har gennemgået og gennemgår i disse år. 
Vi skal også sige farvel til Svein  Hugøy som formand for Himmelbjerggrunden, han 
har i årene gjort et stort og flot stykke arbejde, men som han siger, jeg er der stadig, 
og skal nok give et nap med. 
Det gør Steen Warny Jensen ikke længere, ham tog vi en sidste afsked med den 14. 
september, hvor han efter lang tids sygdom blev bisat. Steen var igennem mange år 
formand for Sejsgrunden, Steen gjorde et stort og flot stykke arbejde. 
 
Bestyrelsen har derfor været ude blandt medlemmerne for at finde gode afløsere. 
Til bestyrelsen foreslår vi Jesper Kudsk. Vi skal dog have 2 nye valgt ind så jeg hå-
ber meget, at der melder sig et godt emne, så bestyrelsen har to forsalg, som general-
forsamlingen kan tage stilling til 
Som udvalgsformand til Sejsgrunden foreslår bestyrelsen  Jørgen Kristiansen, og til 
Himmelbjerggrunden er det den gode gamle Niels Just. 
 
De nævnte har givet tilsagn og er valgbare. 
 
Vor gode revisor Olga genopstiller ikke som revisor. 
Arne har haft megen glæde af den store indsat, Olga har gjort på dette vanskelige 
område. 
I skrivende stund er bestyrelsen på jagt efter en afløser for Olga 
 
Kontingentændring er også på dagsordenen. 
Som det fremgår af side 18, så indstiller en enig bestyrelse forslag til kontingentæn-
dring og til særskilt betaling for bidrag til Brosamarbejdets broer og til den kollekti-
ve ansvarsforsikring. 
 
Det er bestyrelses opfattelse, at en sådan ændring er nødvendig, for at klubben  kan 
være bedre rustet til de udfordringer, der fremover bliver til omkostningerne til 
Brosamarbejdets broer og til ansvarsforsikringen. 
 
Samtidig er det vigtig for os, at alle der benytter  Brosamarbejdets broer og har den 
kollektive ansvarsforsikring, betaler de fulde omkostninger til dem.  
 
Så kære medlemmer, giv bestyrelsen opbakning, også selv om du er en af dem, der 
får en lille stigning i de samlede omkostninger. 
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Det lykkedes for SMK. 
 

SMK har nu et moderne Foreningsprogram. 
Programmet består af et medlemsregister og et regnskabssystem. 
 
Regnskabssystem. 
Regnskabssystemet aflever data til PBS-betalingsservice, hvor SMK kontingent 
fremover vil blive opkrævet igennem. 
Du har mulighed for at tilmelde dig til betaling via PBS– betalingsservice. SMK ser 
gerne, at du tilmelder dine medlemsopkrævninger til betalingsservice, da det sparer 
klubbens kasserer for en del arbejde og er billigere for klubben. 
 
Medlemsregisteret. 
Her er der virkelig sket store forandringer. 
Du kan nu opdatere og redigere i de oplysninger, SMK har stående på dig i med-
lemskartoteket. 
Bestyrelsen ønsker, at du selv gør det i videst muligt omfang, det gør, at medlemsre-
gisteret altid kan være opdateret. 
 
Husk at opdatere. 
Ny adresse, bådskifte, bådnummer, telefonnr. mail adresse osv., det vil give klubben 
et meget bedre medlemskartotek. 
Med et bedre medlemskartotek vil klubben stå bedre i drøftelser med offentlige myn-
digheder og andre, da vi så kan drøfte forholdene på søerne ud fra de faktiske med-
lemsforhold. 
 
Vejledning i at opdatere dine medlemsoplysninger. 
Benyt dig af vejledningen på næste side, så også dine medlemsoplysninger er opda-
teret i registeret. 
 
Nye medlemmer. 
Nye medlemmer og det uanset om de indmelder sig på klubbens hjemmeside   
www.s-m-k.dk eller på marinekontoret, så sker indmeldelsen elektronisk og med 
betaling via. Dankort/- visakort. 
Det har den fordel, at kasseren slipper for at sende et indbetalingskort, som skal beta-
les før medlemmet er registeret som medlem, og at indmeldelse på marinekontoret 
kan betales med Dankort/- visakort.  
 
SMK-Nyt 
I medlemskartoteket har du mulighed for at vælge at få en mail om at sidste SMK-
Nyt er tilgængelig på hjemmesiden, og at du fravælger at få den med posten, besty-
relsen har også mulighed for at sende dig en mail med oplysning om aktiviteter i 
klubben, det kræver, at du opdater dit medlemsregister med din mail adresse. 
 
 



7 

  
Sådan redigerer du egne oplysninger i medlemsregisteret. 
 
I SMK’s nye medlemsregister har du mulighed for at opdatere de oplysninger, klub-
ben har registeret på dig. 
 
Medlemsregisteret er mangelfuldt, hvorfor vi beder dig om at kontrollere, om de 
oplysninger vi har er korrekte. Er de ikke det, beder vi dig opdatere dine medlemsop-
lysninger. 
 
Medlemsregisteret får du adgang til på klubbens hjemmeside www.s-m-k.dk  
 
 
 
 
Her vælger du menupunktet 
Rediger dine medlemsoplysninger   
              
 
 
Vælg så  Glemt login? 
 
 
 
Får du tekseten ”Dine login oplysninger er  
afsendt til din indbakke”, så se i din indbakke og 
se dit Medlemsnr. og Kodeord, som du indtaster 
her 
 
 
 
 
 
Får du teksten ”Den indtastede E mail adresse  
og eller kodeord findes ikke i kartoteket” , 
skal du sende en mail til SMK’s It ansvarlige  
Arne Jørgensen på medlemsadmin@s-m-k.dk  
 
Arne opdaterer så din mail adresse og et kodeord i medlemsregisteret. Når han har 
gjort det, sender han dig en mail vedhæftet vejledning om, hvordan du så kan logge 
på medlemsregisteret. 
 
      Venlig hilsen 
      Carl Mølgaard 
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Afriggerfest 2011 
 
 

De festklædte deltagere til Afriggerfe-
sten,  blev af den røde løber og de blaf-
rende stearinlys ledt ind i klubhuset ad 
døren i gården. 
 
 

 
I teltet fik gæsterne et glas Sangria, og 
snakken gik om sommerens sejladser 
på søerne, samtidigt kunne man be-

tragte middagens hovedmenu, helstegt pattegris. 
 
 
 
 
 
 
 
Formand for SMK Carl Mølgaard begyndte 
sin velkomsttale med at bede selskabet rejse 
sig og mindes Steen Varny Jensen som døde 
i efteråret. 
Carl fortsatte med at takke de  der i årets løb 
har lavet et stort stykke arbejde for klubben, 
og sluttede af med at ønske alle en god af-
ten.  
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Hardy fra Indelukkets Spisested fortal-
te om aftenens menu, først en tapas 
forret og til hovedret helstegt pattegris 
med forskelligt garniture,  og vi slutte-
de middagen af med kaffe med forskel-
lige kager, og for at blive i aftenens 
tema ”Spansk grisefest” havde Hardy 
en god Spansk brandy som var god til 
kaffen. 
Efter middagen spillede Jens Chr. Sø-
rensen det helt store sømands potpourri 
og der blev virkelig sunget med. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derefter blev der spillet op til dans, og dansegulvet blev flittigt brugt.  
Vi sluttede af med natmad inden vi gik til køjs i bådene, for vi skulle jo være friske 
til standerstrygning søndag. 
BSA 
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       Standerstrygning 
 
 
Formand for SMK Carl Mølgaard bød 
de mange fremmødte velkommen. 
Carl takkede ikke kun formændene for 
grundene, men alle der har gjort et stort 
stykke arbejde, med at sikre at vore faci-
liteter og arrangementer er attraktive. 
Carl fremhævede Viggo, som står for 
indsamlingen af skraldet. For Viggo 
havde bemærket at der aldrig havde væ-
ret så få både ude at sejle som i år, men 
det mente formanden nu ikke han kunne 
gøre noget ved.  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Carl kom også ind på at SMK ikke kan acceptere 
dårlig opførsel på søerne. Han havde oplevet ved et 
brosyn, at en speedbåd sejlede med meget høj fart, 
en sådan opførsel gavner ikke bestræbelserne for at 
have et godt forhold til myndighederne. 
Den hårde vinter sidste år har været dyr for brosam-
arbejdet, så dyr at SMK og de andre klubber var 
nødt til skyde flere penge ind.  
 
 
 
 
 
 
 
 Fortsætter næste side 
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Til foråret laves en ny bro ved Assingho-
ved og bro 25 erstattes af  en ny bro længe-
re ude ved Grav-hoved, ved savværket skal 
3 broer udskiftes. 
Formanden sluttede af med at takke for en 
god sommer. 
Standeren blev strøget mens den omdelte 
sang blev sunget. 
Og så var der kaffe med mere i klubhuset.   
Hardy fra Indelukkets Spisested havde 
kommet lidt ekstra pålæg på bordet, for at 
fejre at han har været i klubhuset i 5 år. 
Senere på formiddagen, sejlede nogle både 
ud for hente standerne fra vores 3 grunde.                                   
BSA 
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Julebanko. 
 
 

 
Fredag d. 2 december blev dagen, 
hvor vi var rigtig mange SMK’er 
som mødtes i klubhuset til Juleban-
ko. 
Allerede kl. 17 var der næsten helt 
fuldt, af spisende gæster som skul-
le 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 julekage 
og kaffe. 
 

 
Igen i år havde vores sponsorer 
skænket mange gode og spændende 
gaver, alle var de indsamlet af vores 
hjælpere:  Jens Würtz , Henning 
Hvam,  
Jonny Lauritsen og Allan Nygaard. 
En stor indsats  
fra deres side.   
 
 

 
Gamle fru Olsen ( Birte 
Olsen ) var igen i år an-
svarlig for salg af plader, 
 
Mange tak til hende.                                                                                                                                                                                              
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Kaj Johansen var vores mand for at finde de rigtige numre frem 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.   
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En stor tak til vores sponsorer som var: 
 
 

Angus. Silkeborg Låseservice. Special butikken. 
Sejs Marine Center. Pava Center. Kaj Geert. 
Silkeborg Slagteren. Basse. Hesten. Nordea. 
Føtex Torvet. Falck Silkeborg. Poul Munk. 

Aqua. Risbjerg Marine. Karl Andersen.  
Kvisten Blomster. Jørgen Bjerregaard  
Siim båd og Motor. Dansk Papirvare. 

Malernes andelsforretning. Ole`s Auto. 
Hjejleselskabet. Korsbakke. Baberen. 

Brugsen Århusbakken.  
Kwik Spar, Århusbakken. 

Golf Indelukket. Blue Bay Marine. 
Ship Shop. Spisestedet Indelukket. 
Super spar Gødvad. Leon Nielsen. 
 Grejbiksen. Grovvare Centeret.  

Burre Reklame. Fimo Center.  
Klippestudiet Nygade 12.  

Lise`s. Jaco superbest.  
FTZ Værktøj   

 
 
 
 

Hele overskuddet fra banko går ubeskåret, til Juletræ for børn, 
og Fastelavn for børn.    

                                                                          Allan Nygaard  



15 

 
 

Tag midtersiden ud 
 
 

Generalforsamling i Silkeborg Motorbådklub. 
 

        Sted:        Silkeborg Motorbådklub 
         Åhave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. 
 
        Dato:        Fredag den 9. marts 2012. 
 
         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. 

Bestyrelsen foreslår ændring af medlemskontingentet 
♦ Almindelig medlem 
♦ Senior medlem 
♦ Passiv kontingent  

De sejlende medlemmerne betaler de faktiske omkostninger til: 
♦ Brosamarbejdet 
♦ Kollektiv ansvarsforsikring 

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

 
Valg af kasserer 

 På valg er: 
Arne Sommer    Modtager valg 

 
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
 På valg er:  

Peter Riis      Modtager ikke valg. 
Thomas Bansov    Modtager ikke valg 
Bestyrelse opstiller    
Jesper Kudsk    Modtager valg 
Her mangler en kandidat     

 
  Valg af 2 bestyrelses suppleanter 
 På valg er: 
  Peter Johansen    Modtager valg 
  Ryan Sørensen     Modtager valg  
 
  Valg af 2 revisorer 
 På valg er: 

Jytte Nielsen    Modtager valg 
Karl Bramsen    Modtager valg 
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Valg af 2 revisor suppleanter 
 Bestyrelsen opstiller   

Lisbeth Knudsen       Modtager valg 
Her mangler en kandidat 
 
 

 
8. Valg af udvalgsformænd. jvf. § 9 stk. 6. 
 Bestyrelsen genopstiller 

Kirsebærgrunden  Claus Mikkelsen   Modtager valg 
Sejsgrunden  Jørgen Kristiansen 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 
 Til nyvalg 

Himmelbjerggrunden Niels Just   Modtager valg 
Sejsgrunden  Jørgen Kristiansen Modtager valg 

 
Eventuelt. 
 
 
 
SMK vil efter generalforsamlingen være vært ved et lille traktement. 
 
 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen  
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 Bestyrelsens foreslår på generalforsamlingen 2012. 
 
Nedsættelsen af kontingentet. 
Kontingenttyper. 
♦ Alm. kontingent nedsættes fra 790 kr. til 610 kr. 
♦ Senior kontingent nedsættes til 305 kr. Halvdelen af det fulde kontingent, som 

bestemt i vedtægterne 
♦ Passive medlemmer nedsættes til 305 kr. 
 
Fremover betaler sejlende medlemmerne de faktiske omkostninger til: 
Brosamarbejdet - Anslået priser 2013 kr. 125,00 pr. medlem.    
Var i 2010 & 2011- 200,00 kr. før den tid ca. 100,00 kr. årligt. 
Beløbet fastsættes årligt på mødet i Brosamarbejdet i november måned. 
Ved f.eks. isvinter, hvor der skal ske efterbetaling, vil det manglende beløb blive 
indregnet i efterfølgende års opkrævning. 
 
Ansvarsforsikringen - Anslået pris 2013 kr. 90,00 kr. pr medlem. 
Var i 2011 – 80,00 kr. 
På ansvar kender vi det faktiske beløb der skal opkræves. Her kan vi måske opleve, 
at der på sigt forlanges forskellige præmier efter bådenes risiko profil. 
 
Sådan bliver kontingentet og bidrag til Ansvarsforsikring og Brosamarbejdet, 
hvis de budgetterede tal holder i 2013. 
 
Fuld kontingent inkl. bidrag: 
610 kr. + Ansvar 90 kr. + Brosamarbejdet 125 kr. I alt 825,00 kr. 
Det samme som i 2012 tillagt forventede pristalsstigning 4,5 % 
 
Senior kontingent inkl. bidrag: 
305 kr. + Ansvar 90 kr. + Brosamarbejdet 125 kr. I alt 520. kr.   
Her ville kontingentet efter de gamle regler være 412,50 kr., nu 520,00 kr.  
En stigning på 108,00 kr.  
 
Passiv kontingent: 
305 kr. 
 
På den måde betaler dem med senior kontingent også de faktiske omkostninger til 
broerne og ansvarsforsikringen. 
 
Bemærk: 
Iflg. vedtægterne har folke- og invalidepensionister kun ret til nedsat kontingent  
efter ansøgning. 
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Juletræ for børn 
 
 

 
 
 
 
 
Søndag den 4. december var børn, forældre  
og bedsteforældre samlet til juletræsfest i 
klubhuset. 
Grete og Jens fik hjælp fra børnene til at pyn-
te det fine juletræ.  
Allan Nygaard fra bestyrelsen bød velkom-
men, og så  samledes børn og voksne om 
juletræet for at synge de kendte julesange og 
danse om træet. 
 
 
 

 
 
 
 
Efter at have danset om 
træet, var det tid til  at  
kalde på julemanden, 
børnene råbte i kor på 
julemanden, og langt om 
længe kom han med sæk-
ken fyldt af godteposer  
til børnene, og nogle fik 
en snak med julemanden 
om hvad de ønskede sig 
til jul. 
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Efter at noget fra den store godtepose var spist, hjalp Pia børnene ned nogle sangle-
ge.  
Juletræsfesten var et rigtigt godt arrangement, og SMK vil gerne sige  Grete og  Jens 
tak  for det store arbejde  de har gjort , også tak til Pia for sanglegene med børnene.                              
BSA 
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CO2 spøgelset hyler. 
 
Den 27 september afholdte projektgruppen bag ”CO2 neutral sejlads” 
informationsmøde på Ry Højskole. 
 
Der var i alt 15 personer tilstede,  8 var tilknyttet projektet, heraf var 
de 5 foredragsholdere.  Med over 3000 registrerede bådejere var der 
således 7, der ville ofre et par timer på at høre om fremtiden for vores 
sejlads på søerne. 
 
Der viser tydeligt, at interessen for el-både og ”CO2neutralsejlads” 
ikke er noget, der optager bådfolket særlig meget. Men pas på kære 
sejlere, der er skræmmende stærke kræfter løs! 
 
Projektet er støttet med 1.6 million kr., derfor opstår en farlig blanding 
af smarte konsulenter, firmaer der har økonomisk interesser i  el-både, 
og offentlige personer der ønsker både med forbrændingsmotorer for-
budt på søerne, og gerne ”vil føre sig frem” med grønne / politiskkor-
rekte floskler og påstande. 
 
Projektets formål skulle angiveligt være, at analysere hvordan en mari-
na for el-både kan indrettes med optimal udnyttelse af energien.  Min 
personlige opfattelse efter mødet er den, at projektgruppen er så besat 
af tanken om at få søerne gjort til et pilotprojekt for el-drift, at det 
kvæler den objektive analyse. Initiativtageren til hele cirkusset er eje-
ren af firmaet Solbåden! Tallene fra brugerundersøgelsen bliver vendt 
og drejet, så der kommer netop de konklusioner frem de ønsker.  
 
”Flertallet af sejlere synes farten er før høj”,” Sejlerne ønsker mere ro 
på søerne”, ”3 ud af 5 er generet af hurtige både”,  ”Flertallet synes der 
er for meget røg og støj” Disse er alle argumenter fremsat på mødet 
.Det blev også sagt, at bådenes energiforbrug er så marginalt, at der 
ikke er sagligt belæg for at gennemføre planen, derfor vil det ”kræve 
både pisk og gulerod”, altså: forbud og tvang. 
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Turistchefen i Skanderborg ser gerne forbud mod al anden sejlads end 
el-både. Så kan søerne blive et ”Internationalt CO2 neutral fyrtår”, et 
projekt med stor reklame værdi. Med de toner der lød sidste sommer  
fra kommunernes  Miljø-cheferne i både Skanderborg og Silkeborg, så 
kan jeg godt blive bange.Projektgruppen pointerer igen og igen at ”alt 
sker i tæt dialog med sejlerne og bådklubberne”.  

Derfor, hvis ikke vi (SMK) siger fra, fremstår vi automatisk som enige 
med projektgruppen! 
Jeg håber SMK bestyrelsen har mod til at forsvare vore interesser, 
selvom de bliver mødt af veltalende eksperter, politisk korrekthed og 
masser af smarte ord. 
 
Skal der virkelig gøres noget for ”miljøet og CO2 udledningen”, så vil 
alle de millioner dette projekt vil koste, give meget meget mere for-
nuft, hvis solcellerne blev montere på huse, og gave strøm direkte til el
-nettet året rundt. Solceller på både har en lav virkningsgrad og står i 
en mørk lade halvdelen af året, det er spild af god solcellekapacitet! 
Sæt solceller på klubhusene, Sejsgrunden og hvor vi ellers kan, det er 
god logik - og et godt signal. På bådene er el-drift og solceller totalt 
tåbeligt. 
 
Et ekstra lille suk: 
Som jeg tidligere har nævnt, så må vi til stadighed opfordre alle, til at 
opføre sig ordentligt på søerne. Høj fart er synligt og provokerende! 
Den nye mode med (meget) store prangende hel planende både, ofte 
med 250HK,  ligner noget der skal sejle i Miami, og ikke i en lille 
ferskvandssø, dette falder ”folk” for brystet, og giver vind i sejlene til 
dem, der synes ”nu er det altså gået over gevind med de både”. 
Vi må udvise bedre opførsel og mere situationsfornemmelse - før poli-
tikkerne griber ind! 

Hilsen 
Arne Haldrup 
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Festen er altid en søndag, og børnene 

 med forældre eller bedsteforældre  
møder op festligt udklædt kl. 14.00 

Klubbens medlemmers børn og børnebørn har meget glæde 
af fastelavnsfesten, der hvert år holdes i klubhuset. 

Jens og Grethe Wurtz har i mange år stået for afvilklingen af  
fastelavnsfesten til stor glæde for store og små. 

Du skal ringe til Jens på tlf. 8685 1325 og oplyse, hvor man-
ge børn der deltager. 

Du kan også sende en mail via S-m-k.dk og så brug linket 
”Meld dig til SMK aktivitet”. 

Endelig kan du skrive dig på listen, der hænger på opslags-
tavlen i klubhuset 
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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 

 
Se SMK Nyt i farver  
  
Gå ind på vores hjemme-
side 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.                    

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 • Altanse jl • 
Rulleporte m.m. 

 

v/ John F Jacobsen  •  Nørhedevej 14, Lyne  •  6880 Tarm 
Tlf: 30278860  •  mks@jobe.dk  •  www.m-ks.dk 



 
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, toile,ømmeanlæg & betalingsbomme: 

Steen Tlf. 20 23 18 89 
 

 

27 



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

 www.stark.dk/silkeborg 28 

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: 7576 1870 

 
Ledige bådpladser 

Svejbæklund 
Henv. 
Claus 

222 555 62 
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Ny motor?  Overvej el-drift. 
Elmotorsystem til erstatning af påhængsmotorer. 

Elmotorsystem til erstatning af indenbords motorer. 
Få en uforpligtende snak om systemet. 

Telefon: 21286681. 
Se mere på: Sejlel.dk 



                    

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: 

Fastelavn for børn 

Søndag d. 26. februar kl. 14.00 

Se side 23 i bladet  

Generalforsamling 

9. marts 2012 kl.19.00 

Se midtersiderne i bladet 

Standerhejsning 

15. april 2012 kl.10:00  

Klubhuset I ndelukket 

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 

B 


