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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 Niels Just 2926 7066 

Sejsgrunden Jørgen Kristiansen 4018 6163 

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. 

 
                 Så starter sejlersæsonen igen. 
 
Standerhejsning. 
Den 15. april ugen efter påsken er der standerhejsning. 
En stor begivenhed for alle sejlere, påsken er måske brugt til 
at gøre båden klar til sommerens oplevelser på søerne. 
 
Generalforsamlingen. 
Den 29. februar blev SMK’s generalforsamling afviklet. 
Igen i år var mange mødt op, vi havde en god generalfor-
samling med en livlig dialog, som altid virker meget beri-
gende på klubbens udvikling. 
 
Bestyrelsen tog afsked med Peter Riis, der har været med i 5 
år og med Thomas Bansov der har været med i 2 år. 
De har begge gjort et stort arbejde for SMK, og været med 
til at præge udviklingen i SMK. 
 
Nyvalgte til bestyrelsen blev Jesper Kudsk og Arne Jørgen, 
bestyrelsen glæder sig meget til at samarbejde med de 2 nye. 
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På udvalgssiden tag vi afsked med Steen Varny Jensen og 
Svein Hugøy, der henholdsvis har været formand for Sejs-
grunden og Himmelbjerggrunden, nye blev valgt ind Jørgen 
Kristiansen og Niels Just. 
 
Som revisor og revisor suppleant blev Jytte Nielsen og Inge-
mann Brixhus valgt ind, 
Jytte går op fra at være suppleant til at være revisor, og Inge-
mann Brixhuus er ny som suppleant. 
Alle øvrige poster er besat uændret. 
 
Læs mere om generalforsamlingen under Formandens beret-
ning på næste side. 
 
På næste generalforsamling skal SMK have ny formand. 
Jeg har besluttet, at der skal nye kræfter ind på formandspo-
sten på næste generalforsamling, jeg har været 7 år i besty-
relse, de 6 som formand. 
I den periode er der sket meget i SMK, men nye kræfter skal 
til for at SMK fortsat kan udvikle sig, hvorfor jeg allerede på 
nuværende tidspunkt meddeler dette, så året kan bruges til at 
diskuterer og komme med forslag til ny formand. 
 
Venlig hilsen 
Carl Mølgaard 
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Formandens beretning 2011 

 
 

Jeg plejer at sige, 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 vil jeg ikke sige i år, i år vil jeg sige, i aften er det aftenen, hvor bestyrel-
sen med en vis stolthed skal fremlægge de mange gode tiltag, der er sket i 
SMK det sidste år. 
 
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 2011 var et godt år for SMK, alt tyder på at 2012 bliver året med store 
udfordringer, men mere herom senere. 
 
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 2012. 
 
SMK’s visioner. 
I 2007 formulerede bestyrelsen nogle visioner, som skulle nås inden SMK’s 
100 års jubilæet i 2009. 
 
I 2010 satte vi 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 per-
soner 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, medlemsregister og regnskabssystem. 
Denne del af visionen er nu på plads. 
 
Vi har en fungerende hjemmeside.  
 
Vi har fået et nyt foreningsprogram, der indeholder medlemssystem samt 
regnskabssystem. 
 
Nye medlemmer kan nu indmelde sig og betale med Dankort via hjemmesi-
den. 
 
Den årlige kontingentopkrævning sendes med PBS. 
 
Indmeldelse og betaling på marinekontoret kan nu også ske med Dankort. 
 
Alle nye medlemmer registreres automatisk i medlemssystemet og betalin-
gen går ind i regnskabssystemet. 
 
En hjemmeside og foreningsprogram der er tilpasset fremtidens teknologi.  
 
Medlemmer. 
Vore ambitioner om at nå 1000 medlemmer har lange udsigter, sagde jeg 
sidste år. 
 
I 2011 er medlemstallet yderligere faldet. Ved årsskiftet var der 887 medlem-
mer. 
Jeg tror, vi må acceptere, at medlemstallet også falder i de kommende år.  
 
Den 6. marts 2012 var medlemstallet faldet yderligere til 836, samtidig med 
at andelen af seniorkontingent medlemmerne er mere end fordoblet. 
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Afgangen i medlemstallet skyldes delvis betalingsbommene ved slæbestæ-
derne, men ikke mindst de mange tyverier af bådmotorer, samt den alminde-
lige afmatning, som nogle kalder Finans krisen. 
 
Det værste er dog, at vi i år har måttet sende rykker indbetalinger til ca.130 
medlemmer, der ikke har betalt første opkrævning. Rykkeren fik ca. 30 til at 
betale, det betyder at der er ca. 100 der mangler at betale. Hvor mange af 
dem vi får hjem bliver spændende at se.  
Sikkert er det, vi har et alvorligt problem i afgangen på medlemsdelen, som 
vi ikke fuldt ud har taget højde for i budgettet for næste år. 
 
Økonomi. 
Det nye foreningsprogram afdækkede det, som vi i bestyrelse havde en for-
modning om, at mange af vore medlemmer kunne overgå til Senior kontin-
gent. 
 
I forbindelse med omtalen i SMK-Nyt om foreningsprogrammet og mulighe-
derne i det, opdagede mange, at de havde mulighed for at få deres kontin-
gent nedsat. 
 
Iflg. SMK’s vedtægter kan en pensionist få nedsat kontingent efter ansøg-
ning, en sådan ansøgning skal accepteres af bestyrelsen, såfremt medlem-
met opfylder betingelserne. 
 
Denne ændring til Senior kontingent sammen med nedgangen i medlemstal-
let betyder, at SMK’s økonomi i løbet af få år vil blive udhulet, og at vore re-
server vil blive spist op. 
 
Det er en udvikling, der bekymrer bestyrelsen meget, derfor kommer der et 
forslag på generalforsamlingen i aften til kontingentændring, samt et forslag 
til at alle aktive medlemmer fremover betaler de faktiske udgifter til Brosam-
arbejdet samt til Ansvarsforsikringen. 
 
Enkelte medlemmer mener sikkert, at vi skal nedbringe vor egenkapital i ste-
det for kontingentændringer. 
 
Det er bestyrelsen lodret imod, da det vil begrænse bestyrelsen handlefrihed, 
når og hvis der bliver behov for store reparationer eller udskiftninger. 
 
Alene i år skal der bruges ca. 150.000,00 kr. ekstra til udskiftning af fedtud-
skiller samt renovering af gårdhave mv. i klubhuset. 
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Isvinteren 2010/11 var en dyr affære for SMK.  
 
Til Brosamarbejdet var der en ekstra udgift på 131.000 kr. i forhold til det, vi 
havde budgetteret med i 2010. 
 
Kirsebærgrundens 2 broer var fjernet af isen, vi opførte en i 2011 til 25.000 
kr. og udskød den anden til i år også 25.000 kr. 
Isvinteren kostede Himmelbjerggrunden ca. 47.000 kr. 
 
Det er disse forhold, vi skal kunne klare uden at spørge medlemmerne hver 
gang. 
 
Den ukendte faktor er, hvad har isvinteren 2012 kostet os.  
Da vi afsluttede regnskabet for 2011 og lå budgettet for 2012, var der ikke 
noget der tydede på en isvinter i år. 
 
Bestyrelsen opfordrer. 
Medlemmer, der bruger klubbens faciliteter meget skal i højere grad at bidra-
ge til vedligeholdelsen af disse faciliteter. 
Bestyrelsen opfordrer også til at alle, der bruger muligheden for at koble bå-
den på landstrøm ikke bruger dette til el opvarmning af båden.  
Medlemmerne vil opleve, at bestyrelsen i 2012 strammer op på udgifter, der 
kan nedbringes, uden at det går ud over kvaliteten.  
 
Møder. 
Bestyrelsen har i det forløbne år holdt 10 bestyrelsesmøder og 2 møder med 
udvalgene. 
 
Derudover har dele af bestyrelsen deltaget i møder i Brosamarbejdet, Fæl-
lesmøde i Silkeborgsøernes Brugere, møder med Silkeborg Kommune, Skov 
og Naturstyrelsen og en del andre møder. 
 
Brosamarbejdet 
Det årlige møde i Brosamarbejdet blev holdt i Silkeborg Motorbåd klub.  
 
Brosynet i 2011 viste, at vi skal bruge 97.000,00 kr. til renovering af broerne i 
foråret 2012. Dette er under forudsætning af, at der ikke er sket yderligere 
skade på broerne i løbet af vinteren 2011- 2012. Det samlede budget for 
brosamarbejdet 2012 med broer, borde og bænke, skraldetømning, forsikring 
mv. er på kr. 171.285,75 
 
Brosamarbejdet har en del udvidelses ønsker, disse ønsker udskød vi til 
drøftelse på brosynet og mødet i Brosamarbejdet 2012. 
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Vi aftalte, at kontingentet til Brosamarbejdet i 2012 er kr.125,00 pr medlem. 
 
Som mange ved, så holdt budgettet for 2011 ikke, her havde vi afsat 100 kr. 
pr. medlem men isvinteren 2010-2011 gjorde, at mange broer blev ødelagt, 
så vi har måttet mere end fordoble betalingen til brosamarbejdet i 2011, og 
det betyder for SMK før omtalte merudgift på 131.000 kr. 
 
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. 
 
Derudover blev det aftalt at sende ansøgning om forlængelse af bro 34 og 
61. Flytning af bro 25 og udskiftning 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. 
 
Silkeborg Kommune har givet accept på flytning af bro 25, og forlængelse af 
bro 34. 
Vedrørende bro 60 og 61 mangler vi stadig svar fra Skanderborg Kommune. 
 
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 
anbefale at medlemmerne går i dialog med synderne, da de er til stor skade 
for klubberne i Brosamarbejdet. 
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Himmelbjerggrunden 
I starten af 2011 var det nødvendigt at tage brofagene ind, da isen havde 
lavet stor skade på broerne. 
 
En ekstra udgift på 47.437,50 kr. Det værste er dog næsten, at næste gang  
der skal ske større renovering, skal broerne måske skiftes, og så taler vi om 
helt andre beløb. 
 
En stor tak til arbejdsholdet der med kort varsel rykkede ud og reddede, hvad 
der kunne reddes af brofagene. 
 
Et flot stykke arbejde er udført i 2011 med vedligeholdelse af grunden. Det er 
sket under kyndig ledelse af Svein og hans mange hjælpere. 
 
Det fortsætter ikke i 2012, Svein har valgt ikke at stille op til valg, men som 
han siger, jeg er jo meget på grunden, så jeg skal nok give et nap med. 
 
En stor tak til Svein for et flot stykke arbejde igennem årene. 
 
Kirsebærgrunden 
Kirsebærgrunden slap ikke igennem isvinteren 2010-2011, begge broer blev 
stærkt beskadiget. 
 
Bestyrelsen besluttede at bygge en ny bro i 2011, prisen var 25.000 kr. 
 
Den anden bro bliver udskiftet med en ny i 2012, pris 25.000 kr.. 
 
Claus har som sædvanligt holdt grunden i en pæn og god stand, en stor tak 
til Claus. 
 
Sejsgrunden. 
Her måtte vi tage en sidste afsked med formanden Steen, han blev bisat den 
14. september efter længere tids sygdom. 
 
Steen har sammen med Lis i alle årene været en god formand for Sejsgrun-
den, og de har sammen med sine mange gode hjælpere holdt huset og grun-
den i rigtig god stand. 
 
Bremer, en ven af Steen og Lis og en flittig gæst på Sejsgrunden, var en stor 
hjælp for Steen og Lis i den svære sygdomsperiode, og Bremer holdt Sejs-
grunden kørende resten af året. 
 
Mange tanker går til Steen for det flotte arbejde han har gjort for SMK, men 
også en stor tak til Lis og Bremer for den store hjælp. 
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Johnny har med hjælp af Joan stået for rengøringen af Sejshuset i 2011, og 
det er udført til SMK’s fulde tilfredshed. Det er med stor glæde, at de også i 
2012 har påtaget sig opgaven. 
 
Broen på Sejsgrunden er ikke i god stand, bestyrelsen håber, at vi kan ud-
skyde en større renovering/-udskiftning til 2013. 
 
Ole Seeberg og Poul Krog har sendt bestyrelsen et forslag om at udstyre 
Sejsgrunden med solceller til nedbringelse af el udgiften. 
 
Bestyrelsen er som udgangspunkt positiv over for forslaget. 
Ud over de økonomi beregninger Poul Krog har lavet, har bestyrelsen ind-
hentet anden beregning.  
 
Det samlede billede er, at der skal investeres ca. 100.000 kr., og med vort 
nuværende forbrug og priser på el, vil en afskrivningsperiode være mere end 
10 år. 
 
Bestyrelsen har vurderet, at vor nuværende økonomiske situation, hvor vi 
forudser en meget stram økonomi i de nærmeste år, som har baggrund i 
medlemsnedgangen, og det at en del flere kan søge om og få deres kontin-
gent nedsat til seniorkontingent gør, at vi har udskudt en endelig stillingta-
gen. 
 
Klubhus og værksted. 
Her har formand Jørgen sammen med Peter sørget for, at alt har været i 
pæn og god stand.  
 
Jørgen har sin egen rolig facon at gøre tingene på, og han har gode hjælpe-
re i Sven Aage, Peter, Christian og mange andre, også en stor tak til Jer. 
 
Også her har Johnny med hjælp af Joan stået for rengøringen af klubbens 
toilet og baderum samt kontoret i 2011. Det er udført til SMK’s fulde tilfreds-
hed. Det er med stor glæde, at de også i 2012 har påtaget sig opgaven. 
 
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.  
Ole har udført en stor ekstra opgave, han har scannet alle SMK-Nyt ind, som 
ikke var på hjemmesiden. Alle SMK-Nyt fra det første i 1993 kan I nu se på 
SMK’s hjemmeside.  
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IT & EDB 
Her har Arne Jørgensen ydet en indsats langt ud over, hvad man kan forven-
te af et udvalgsmedlem.  
 
Arne har været den sikre sparringspartner under opsætningen af det nye 
foreningsprogram, uden hans store viden og indsats, havde vi ikke fået et så 
godt resultat. 
Arne fortsætter ufortrødent med at stå for medlemsopdateringsdelen, når et 
medlem beder om nyt password mv.  
Samtidig er Arne på sidelinjen, når kasseren og formanden kører sur i syste-
met. 
Arne laver også vejledninger til medlemsdelen og regnskabsdelen, således 
at kasserer og andre brugere har lettere ved at finde rundt i det. 
En stor tak til Arne. 
 
Frikadellekonkurrencen. 
Her sørgede frikadelle Peter for at konkurrencen også i 2011 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 2011 stået for pasningen af brændstofsalget, og det har han gjort, 
så brugerne er meget tilfredse, og det er bestyrelsen også. 
 
Indsamling af skrald. 
Viggo har sædvanen tro gjort et flot stykke arbejde med indsamling af skrald 
ved en stor del af Brosamarbejdets broer. Viggo tager 2012 med, og det er vi 
meget glade for. 
 
Betalingsbomme i Indelukket. 
I år lykkede det at få en lille ændring i prisen for benyttelse af betalingsbom-
mene. 
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Nu er det muligt at få et 10 turs kort til en pris på 55,00 kr. pr. bomåbning 
mod enkeltbetaling på 75,00 kr. 
 
Det også lukkedes at få genåbnet isætningsstedet ved Hjejlebroen ved  
Svejbæk. 
Her kan småbåde nu sættes i gratis. 
 
Det nye sejlregulativ for Gudenåen 
Her er der ikke noget nyt under solen, men tro ikke, at alt nu ånder fred og 
idyl. 
 
Smart el system til fremtidens marina. 
Dette projekt også kaldet ”intelligent el system”, som fremmer lydløs, miljø- 
og klima sejlads. Det var målet med et projekt Teknologisk Institut har sat i 
gang. 
 
Projektet er efter min bedste vurdering stille gået af ved døden, men den 
slags tiltag har det med at dukke op de mest uventede steder, så her er et 
område, vi skal have meget fokus på, så vi ikke pludselig bliver taget på sen-
gen. 
 
Vi skal ikke gå i mod udviklingen, men vi skal have indflydelse på den, så 
alle kan være her. 
 
Gudenåen fra drøm til handling   
Her er også et projekt, der kan få stor indflydelse på vore muligheder for sej-
lads på søerene. 
En konference med deltagelse af alle mulige og umulige interesse grupper 
var samlet i Hammel den 11. november 2011. 
Her blev afviklet tre Workshops med fire temaer. 
Natur = Kultur = Turismeudvikling – Turisme og erhverv = Vand. 
Arrangører var Gudenåkomiteen og VisatGudenåen. 
 
Visionen  Gudenåen – natur, oplevelse og kultur. 
Gudenåen skal være en af Europas floder med en strøm af oplevelser. 
Her forestiller man sig, at Gudenåen skal markedsføres under et, med det 
formål at skaffe flest mulige turister. 
Det er naturoplevelse, fiskeri, kanosejlads og alt muligt andet end motor-
bådssejlads. 
Også her skal vi være med helt fremme, jeg kan nævne, at under temaet 
turisme fremlagde formanden for gruppen det synspunkt, at det er en skan-
dale at kanoer mv. ikke har adgang til Brosamarbejdets Broer, og at det bør 
der arbejdes på, at de får. 
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Honorarer og kontingentfrihed. 
Bestyrelsen og formændene for de tre grunde samt fyrmesteren er kontin-
gent fri. 
 
Kasserer får 20.000,00 kr. 
 
Bestyrelsens honorarer er uændrede. De fordeler sig fra 3.200 kr. ned til 500 
kr. afhængig af, hvilke administrative opgaver det enkelte bestyrelsesmed-
lem har. 
Derudover betales der km penge til formanden for de km, der ligger ud over 
alm. bestyrelsesarbejde. 
 
Nyt EDB udstyr. 
Der er indkøbt nyt EDB udstyr, men der mangler stadig enkelte ting, de bliver 
anskaffet i 2012.  
 
Afrigger festen. 
Igen i 2011 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. 69 var 
indbudt, 53 sagde ja tak. 
 
Som I husker, var indbydelsen sendt ud til alle medlemmer, også dem der 
ikke var indbudt af SMK, her var der 14, som meldte sig til. 
 
En rigtig stor tak til de 14 der mødte op sammen med alle gratisterne.. 
 
Bestyrelsen vil opfordre flere af medlemmer til at deltage, det er en rigtig god 
aften, med god mad og musik samt dans til ud på de små timer. 
 
Klubhuset. 
Der har ikke været større ombygningsarbejde på klubhuset i Indelukket. Dog 
er gårdhaven blevet forskønnet til stor glæde for alle gæsterne og medlem-
merne. Der er også blevet malet i restauranten og gangene.  
Bestyrelsen er meget opmærksom på at alt er i god stand. 
 
Rabataftale. 
Rabat aftalen til Indelukkets Spisested fungerer til næsten alles tilfredshed, 
derfor er det aftalt med Hardy, at den fortsætter uændret i 2012. 
 
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 2012 vil få glæde af rabatkortet. 
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Enkelte medlemmer gør livet surt for serveringspersonalet 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. 
 
Bestyrelsen er meget tilfredse med Hardy som forpagter, så også en stor tak 
til ham for hans flotte arbejde. 
 
Som tidligere nævnt skal fedtudskilleren i gårdhaven skiftes, det medfører, at 
vi samtidig lægger ny belægning i gårdhaven. 
 
Hardy har for egen regning indkøbt nye stole og borde til gårdhaven. Det 
bliver et godt sted at nyde sin frokost, en kop kaffe eller en øl. 
 
Medlemmernes opbakning 
Det har været en stor glæde, at se så mange SMK’er der har mødt op til 
standerhejsning, 
standerstrygning, banko, juletræ, fastelavn og frikadellekonkurrencen. 
 
Det er min opfattelse, at opbakningen øges år for år, og det glæder os utro-
ligt 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 



Fastelavn for børn 2012 

 Søndag den 26. februar var 40 børn, deres forældre og  bedsteforældre  
mødt op ved klubhuset i Indelukket, for at slå katten af tønden. 40 børn 
var en rekord stor tilslutning.  

Efter at Allan Nygård fra bestyrelsen 
havde budt velkommen, samledes alle 
børnene i gårdhaven. 

Vejret var i år forårsagtig, med tem-
peraturer omkring de 10 grader. 

 
Jens delte bør-
nene op i de små 
og de store, efter 
højde, og så gik 
børnene i gang 
med køllerne på 
de genstridige 
tønder. 

Tønderne var jo fyldte med 
masser af  karameller og der 
blev lagt  mange kræfter  i sla-
gene for at få hul på tønderne,           
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Tønderne måtte til sidst 
give efter og  karameller-
ne væltede ud. 
 
 
 

 
Efter tøndeslagningen var der   
sodavand og fastelavnsboller til 
børnene, og alle de fint udklædte 
børn fik en lille sjov gave med 
hjem fra SMK 
 

 
De fire stolte      
kattekonger og   
kattedronninger.  
Ida Marie Eg Hede, 
Victor Sørensen, 
Emely Heinsøe og 
Kasper Hansen       
 
 
 
 
En stor tak til Jens og Grete for det  gode arrangement de igen i år har 
lavet. Også tak til alle som hjalp med.        BSA 
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Generalforsamling 2012 
 

Formanden Carl Mølgaard bød velkom-
men til de fremmødte SMK medlem-
mer, Ry bådelaug og Silkeborg sejlklub. 
 
Som dirigent blev Leif G. Hansen 
Valgt. Han takkede for valget og gav 
ordet til Formanden som aflagde  beret-
ning. (se beretning side 6) 
Der var ros til bestyrelsens arbejde fra 
forsamlingen. Den blev efterfølgende 
enstemmigt godkendt. 
Her efter fremlagde Arne Sommer    for-
eningens regnskab som blev              en-
stemmigt godkendt. 
  
Under behandling af indkommende for-
slag blev bestyrelsens forslag til kontin-
gent ændring, var der en god debat, men 
det endte med at blive vedtaget, dog 
med 3 stemmer i mod.   
Forslag fra Mogens Lunde ang. tidsbestemt ”parkering” på Himmel-
bjerg grunden, blev ikke vedtaget af generalforsamlingen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 
                 God fremmøde til generalforsamling en. 
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Valg: Arne Sommer blev enstemmigt genvalgt til bestyrelsen. 
I stedet for Peter Riis og Thomas Bansov, en stor tak til dem for deres 
arbejde, blev Jesper Kusk og Arne Jørgensen nyvalgt til bestyrelsen.                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
          Arne Jørgensen    Jesper Kudsk 
 
Som ny formand på Himmelbjerg grunden blev Niels Just valgt og 
som formand for Sejs grunden blev Jørgen Kristiansen valgt. 
Tak til Svein Hugøy og Bremer for deres store indsats for vores   grun-
de. 
Der var en lille erindring til alle de afgående medlemmer for deres ar-
bejde. 
 
 
   
 Til sidst takkede 
dirigenten for god ro 
og orden og gav or-
det til formanden for 
en afsluttende be-
mærkning. 
 
Generalforsamlingen sluttede med et par stykke smørrebrød og en øl 
eller vand til alle.   
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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 
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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, toile,ømmeanlæg & 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 
Henning Hansen  Myrehus  2578 2296 
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 



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

TLF: 7576 1870 

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: 

Standerhejsning 

15. april 2012 kl. 10:00 i Klubhuset i Indelukket 

Vi mødes ved klubbens stander i Indelukket, for-
manden holder tale, standeren hejses, og der   

synges en sang efterfulgt af et  
hurra for Silkeborg Motorbådklub. 

Efter standerhejsningen er klubben vært ved kaffe 
og rundstykker i klubhuset 

Sankt Hans bål 

23. juni 2012 kl. 19:00 på Sejsgrunden 

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 


