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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   

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. 

 
                Klubbens nye medlems og regnskabssystem.  

  Kaldet Foreningsprogram. 
 
Det har været et stort arbejde at bygge systemet op og uden Arne Jørgens store hjælp, 
havde SMK ikke fået det gode resultat. 
 
I medlemsdelen har Arne Jørgensen som medlemsadministrator formået at få over 385 
af medlemmerne registreret med mail adresser og kodeord, disse medlemmer modtager 
nyhedsbreve fra formanden eller medlemsadministratoren, når de har noget på hjerte. 
En stor del af disse medlemmer har også opdateret de oplysninger, klubben havde regi-
streret på dem. Et meget tilfredsstillende  resultat. 
 
Har du ikke fået adgang til dine medlemsoplysninger via klubbens hjemmeside  
www.s-m-k.dk, så send en mail til medlemsadmin@s-m-k.dk og oplys dit medlems-
nummer navn og adresse, så får du tilsendt en vejledning  til din indbakke, så du også 
kan gå ind og opdatere de oplysninger klubben, har på dig. 
 
Over 100 fik rykker, som havde betalt. 
En tastefejl var skyld i, at over 100 medlemmer der havde betalt kontingentopkrævnin-
gen for 2012, fik en rykker fra SMK. 
 
En del betalte denne forkerte rykker, så det har givet lidt ekstra arbejde at få pengene 
afleveret til medlemmerne igen. 
SMK beklager meget den forkerte rykker. 
 
Korrekte rykkere 
24 har ikke reageret på rykker 1 og 2, de er nu slettet som medlemmer, medlemskabet 
kan genoptages, hvis de ønsker det, mod betaling af kontingentet og 50 kr. pr rykker 
som er omkostningen ved at sende en rykker. 
 
Nye medlemmer der melder sig ind via SMK hjemmeside www.s-m-k.dk. 
Det nye internet kartotek, som nye medlemmer kan melde sig ind på via SMK´s hjem-
meside www.s-m-k.dk, har været en ubetinget succes. 
 
I skrivende stund har ca. 60 nye medlemmer benyttet denne mulighed for at melde sig 
ind og samtidig betale med dankort. Det er vi rigtig glade for. 
 
Venlig hilsen 
Carl Mølgaard 
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                    Vigtig læs her. 
 

Silkeborg Motorbåd Klub har strammet reglerne for, 
hvornår det enkelte medlems båd er omfattet af den  

kollektive ansvarsforsikring. 
 

Som medlem af SMK har du selv ansvaret for.  
At sikre, at SMK har fået de korrekte oplysninger, og at disse oplys-
ninger fremgår af klubbens medlemskartotek. 
 
Det kan du sikre ved, at bruge din mulighed for at logge ind i med-
lemskartoteket og opdatere de oplysninger, klubben har på dig. 
Mange af de oplysninger er ikke blevet opdateret i flere år. 
 
Den kollektive ansvarsforsikring er tegnet i Alm. Brand. 
 
Forsikringsbetingelser kan du se på klubbens hjemmeside. 
  
Vær opmærksom på, at den kollektive ansvarsforsikring kun dækker i 
det omfang du ikke er dækket af en anden ansvarsforsikring, fx tegnet 
i forbindelse med en kaskoforsikring. 
 

Hvordan kan du sikre dig, at du er omfattet af den  
kollektive ansvarsforsikring. 

Det kan du, hvis følgende oplysninger fremgår af klubbens medlems-
register. 
• Navn og adresse. 
• Fødselsdag. 
• Bådens registreringsnummer, som er registreret i                     

Gudenåens Bådregister 
• Bådens Navn. 
• Båden fabrikat og model eller andet der kan identificere båden. 
• Bådens størrelse i fod.  
• Hvor mange HK bådens motor har 
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Hvilke både omfatter den kollektive ansvarsforsikring. 
Den kollektive ansvarsforsikring dækker kun skade på ting og perso-
ner, hvis båden er korrekt registeret i klubbens medlemsregisteret. 
 
Skader dækkes i henhold til policen og forsikringsbetingelserne. 
 
Har du flere både, og ønsker du, at de også skal være omfattet af den 
kollektive ansvarsforsikring, skal du have et medlemskab på hver en-
kelt båd. 
 

Bor du uden for de kommuner, der er med i  
Gudenåens Bådregister  

Så kan din båd kun blive registeret i Gudenåens Bådregister, hvis du 
har bådeplads inden for de kommuner der er med i Gudenåens Bådre-
gister.  
Har du ikke en bådeplads og dermed ikke kan få et registreringsnum-
mer, skal du oplyse det til klubbens medlemsadministrator Arne Jør-
gensen, så vil han notere det i registeret. 
 
Mail adressen er - medlemsadmin@s-m-k.dk  
 

Har du ikke en mail adresse. 
Så ring til: 
• Medlemsadministrator Arne Jørgensen tlf. 4250 1062 
• eller 
• Formanden Carl Mølgaard tlf. 2483 4739 
 
Vi vil så hjælpe dig med, at du får dine medlemsoplysninger opdateret. 

 
 

Det er dit ansvar, at du er omfattet af den  
kollektive ansvarsforsikring. 
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Sådan opdaterer du dine medlemsoplysninger i  
medlemskartoteket. 

 
I SMK’s nye medlemsregister har du mulighed for at opdatere de oplysninger, klub-
ben har registeret på dig. 
 
Medlemsregisteret får du adgang til på klubbens hjemmeside www.s-m-k.dk  
 
 
Her vælger du menupunktet 
Rediger dine medlemsoplysninger . 
Så kan du logge ind vedhjælp af dit medlems-
nummer og et kodeord. 
               
 
 
 
Har du glemt dit medlemsnummer eller kode-
ord.                                                                    
Så vælger du menupunktet  Glemt login? 

 
 
Er logind oplysningerne i medlemsregisteret, 
får du teksten ”Dine login oplysninger er af-
sendt til din indbakke” 
I mailen du har modtaget i din indbakke står dit 
Medlemsnr. og Kodeord. 
 
 
 
Får du teksten ”Den indtastede E mail adresse  
og eller kodeord findes ikke i kartoteket” , 
Så send 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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Brug kun Off Road Diesel 
 i din båd. 

 
 
SMK sælger kun Off Road Diesel  
Off Road Diesel er beregnet til brug i motorer, der benyttes i entre-
prenør og landbrugsmaskiner samt i både. 
Denne Off Road Diesel indeholder IKKE biokomponenter, og der-
med giver den ikke næring til dieselpest, hvis der er vand i bådens 
tank. 
I bådenes tanke er der ofte lidt vand.  
Vand kan forekomme, hvis pakningen til påfyldningsstudsen ikke er 
tæt, eller hvis der er opstået kondens i en halvfyldt tank i vinter 
halvåret. Under uheldige omstændigheder kan der også komme 
vand eller vandfyldig luft i bådens tank gennem udluftningsstudser, 
der er direkte forbundet med de fugtige omgivelser, båden befinder 
sig i.  
 
Det kan derfor stærkt anbefales kun at tanke Off Road Diesel, selv 
om liter prisen er lidt højere end biodiesel. Pengene er rigtigt godt 
givet ud, hvis du derved undgår tilstopning af brændstof systemet 
på din båd. 
 
SMK’s tankanlæg i Indelukket sælger til gavn for me dlemmer-
ne kun ”Off Road Diesel”.  
 
Læs også næste afsnit Biodiesel der fortæller, hvorfor det er uhel-
digt at påfylde diesel hentet fra en tankstation. 
 
 
Biodiesel. 
Siden juli 2011 er det ved lov besluttet, at diesel der sælges fra 
tankstationer skal været tilsat 7% biokomponenter. Denne biodie-
sel har den uheldige egenskab, at der er en stærk forøget risiko for 
dieselpest, da disse biokomponenter giver næring til de organismer, 
der danner dieselpest.  
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Dieselpest er noget der kan forekomme, hvis der står vand i bun-
den af dieseltanken.  
Fænomenet dieselpest opstår ved en biologisk proces, således at 
forstå, at en speciel type microrganismer kan komme ned i vandet, 
og herefter leve af dieselolien og dermed formere sig, og forårsage 
en slags "grød", der kan tilstoppe dieselfiltre og ødelægge brænd-
stofpumpen.  
Det kan medføre meget store udgifter at få skaderne udbedret, lige-
som det oftest medfører motorstop på de mest uheldige tidspunk-
ter. 
Der findes midler mod denne 
vækst, og disse midler virker som 
gift mod disse mikrober, men de 
fjerner ikke vandet. 
Mange af disse midler kan skade 
oliefyret i båden, hvis dette bruger 
brændstof fra bådens tank. 
 
 
Off Road Diesel 
Undtaget fra den loven om Biodie-
sel er Off Road Diesel som må sæl-
ges til brug i entreprenør og land-
brugsmaskiner samt i både. 
Off Road Diesel indeholder IKKE 
biokomponenter, og dermed giver 
den ikke næring til dieselpest, hvis 
der er vand i tanken. Det er den type diesel, SMK sælger fra sin 
dieselstander i Indelukket.  
 
På nedenstående adresse kan hentes datablad over den diesel, 
der sælges fra SMK’s dieselstander i Indelukket. 
http://www.unox.dk/produktinfo/
Diesel_B0_Offroad.ccCompleted.pdf  
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Varmestyring i Sejshuset. 
   
Der har været en eller flere pilfingre på spil. 
 
Der er pillet ved varme og tidstyringen til varmen i Sejshuset. 
Tids og varmestyringen er placeret i aflukket boks og bliver nu plom-
beret. 
 
Tidstyringen et sat l: 

1  �me opholdsrum 

½ �me baderum 

Varmen er sat l: 

22
o  

i opholdsrummet 

15
o
 i baderummene. 

Baderummenes radiatorer er i varmestyringen frostsikret til 8o grader, 
husk når du forlader huset, at åbne dørene ind til baderummene. 
Opholdsrummet og baderum opvarmes til ovenstående temperaturer, 
når du aktiverer tænd knapperne. 
Alle radiatorer skal altid være skruet op på max varme, for at varme-
styringen virker. 
Hold fingrene fra plomberingen. Har du andre ønsker til varmestyring 
så henvend dig til Niels Johansen der er bestyrelsens ansvarlige på 
grunden, så vil vi i bestyrelsen tage det op til fornyet vurdering. 
Alle har ret til at have en mening om varmestyringen, ingen har ret til 
at bryde plomberingen. 
 

Bestyrelsen 
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Jernbanebroen Renoveres. 
Oplysninger fra Banedanmark 

 

Første etape fra den 1. juni - 31. juli 
• Der vil være åbent for sejlads under broen i tidsrummet 8:00-23:00 
• Der er lukket for al sejlads under broen  
• i nattetimerne fra 23:00-8:00 
• Der arbejdes i døgndrift på broen 
 

Anden etape fra den 10. september - 1. oktober 
• Der spærres for al sejlads under broen i hele perioden (nat og dag) 
• Undtagelsesvis etableres en smal sluse til passage 
•  for kanoer og kajakker 
• Der arbejdes i døgndrift 
 

Broen over Sejsvej renoveres fra den 2. juli - 30. juli  

Vejen spærres for al biltrafik i hele perioden 

Cyklister og gående kan passere via cykelstien i hele perioden 
Der arbejdes i døgndrift på broen 
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Sankt Hans på Sejs grunden 
Selv om det både blæste og der kom et par byger,, var vi alligevel ca. 
50 medlemmer, som var 
mødt op til Sankt Hans 
fest på Sejs grunden. 
 
De første som kom i gang 
med hyggen var børnene, 
de bagte snobrød til den 
store guldmedalje. Der var 
sørget for, at både pinde 
og dej var klar til fri afbe-
nyttelse. 
Så samledes vi om bålet, 
for at høre båltalen. I år 
vat det Niels Johansen, som havde påtaget sig det ærefulde erhverv, at 
holde båltalen. Her er et klip fra den:   Det er blevet mit lod igen i år, 
at holde båltalen. I år vil jeg ikke tale om hekse og trolde, det har vi jo 
hørt til bevidstløshed, - men da Sankt Hans er en midsommerfest, vil 
jeg tale ud fra sommeroplevelser på og ved Gudenåen. Det kan godt 
være, at nogen kan huske den, da den har været i SMK-nyt for mange   
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siden. Vi sad på Himmelbjerg-
grunden en tidlig midsommer-
morgen og satte ord på– tro det 
eller lad være..., en TIDLIG 
morgen! Det handler om sanse-
indtryk. Den var på 7 sider, 
men I vil nok helst ikke høre på 
mig så længe, så den er kogt 
ned til et par  sider.  ——— 
 
Til sidst vil jeg rette en TAK  til 
vores altid trofaste hjælpere, 
Lisbeth, Bremer, Jette, Verner 
og Kåre. 
 
Desuden mangler vi en for-
mand til Sejsgrunden, hvis 
nogen har lyst, må i gerne sen-
de navn, tlf. nr. og mail til mig 
– så vil jeg sortere i forslagene! 

 
Så gik vores lokale pyro-
maner  Kåre og Verner,   
i gang med at få fut i bå-
let, det var ikke en nem 
opgave i den lidt stride 
blæst. Men det lykkes da 
med lidt tændvæske og 
stort mod fra dem. Godt 
gået. 

Formand Carl går af til næste generalforsamling, så der må i også ger-
ne sende forslag til nye emner, som vi kan kigge på! - Så jeg regner 
med at få vældig travlt!!!!! 
Nu tænder vi bålet, og mens det brænder, synger vi den omdelte sang  



14 

 
Så kom der gang i bålet og 
med hjælp af blæsten gik der 
ikke lang tid før end  
heksen gav et hyl fra sig og 
fløj til Bloksbjerg. Der er ikke 
nogen, som har set hende 
sidenhen, så det må være der, 
hun er smuttet hen. Den om-
delte sang var der god opbak-
ning til og vi sluttede af med et 
hurra for SMK.     

Atter i år stod  
Bremer og Lisbeth 
for de varme pølser 
og kolde øl til meget 
fornuftige priser. 
Her med en glad 
kunde. 
Stor tak til dem. 
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Ny gårdhave i Indelukket. 

 
 
Besøg vores nye gårdhave, vi har fået lagt nye fliser og Hardy har   
investeret i flotte nye havemøbler. 
Den ligger bag vores klubhus i indelukket 
Det er virkelig blevet en nydelse, at sidde ved de nye bord og stole og 
nyde en af Hardys dejlige retter. 
 
Man kan også bare få en kold fadøl.  
 
Lige meget hvad man har lyst til så er det blevet et dejligt sted at være. 
 
Dekorationerne på væggene har Svend Åge Enevoldsen stået for.  
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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 
Kontord 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, toile1ømmeanlæg & betalingsbomme: 

Steen Tlf. 20 23 18 89 

 Hvor er formanden for Sejsgrunden? 
 
Bestyrelsen har gjort en ihærdig indsats for at finde en, der kan påtage sig 
opgaven, at være formand for Sejsgrunden. 

 
Det er ikke lykkedes. 
 
En del af vore medlemmer benytter Sejsgrunden meget, og det vil være natur-
ligt, at en af Jer kommer ud af busken og påtager sig opgaven. 
Jeg ved, at når den post er besat, så står flere i kø, for at give en hjælpende 
hånd. 
Kontakt bestyrelsens ansvarlige for grundene Niels Johansen tlf. 5136 3230 
og få en snak om, hvad det indebærer at være formand. 
Formanden er kontingent fri. 
 
            Carl Mølgaard 
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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 listen 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 

Bestyrelsens retningslinjer skal respekteres. 
 

Det er helt utilfredsstillende, at de af bestyrelsens vedtagne retningslinjer for 
benyttelse af vore grunde ikke respekteres. 
 
Hunde skal føres i snor, og hunde har ikke adgang t il  klubbens loka-
ler . De af jer der ikke er enig i den beslutning, kan tage emnet op på den 
kommende generalforsamling og lade generalforsamlingen beslutte, hvad 
der skal være gældende. 
 
Bestyrelsen har i henhold til vedtægterne ændret Ordensreglerne for Sejs-
grunden.  
 

Her er medtaget:  
”Hunde har ikke adgang til klubhuset på Sejsgrunden”. 

 
Vedtægter og ordensregler kan ses på klubbens hjemmeside. 
Ordensreglerne for Sejsgrunden kan også ses på opslagstavlen i Sejshuset. 
 
De regler er gældende ind til andet bliver besluttet på en generalforsamling 
  

Venlig hilsen 

Bestyrelsen 



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: 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: 

Frikadellekonkurrence 

25. august 2012 kl. 17:00   

Himmelbjerggrunden 

Afriggerfest 

13. oktober 2012 kl. 19:00 i Klubhuset Indelukket  

Standerstrygning 

14. oktober 2012 kl. 10:00 i Klubhuset 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 


