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s-m-k.dk 
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Jesper Kudsk 
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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 Lars Toft 2155 9936 

Kirsebærgrunden Claus Mikkelsen 2181 0159 

Frikadelle konkurrencen Peter Johansen 3060 6988 

Fanebærer 
Johnny Lauridsen 

Leif Thøgersen 

4017 8867 

8684 8713 

IT og EDB Arne Jørgensen 
8682 1062 

42501062 

Beredskab Viggo Bøgedal 8683 7810 

Juletræ og Fastelavn Jens Wurts 8685 1325 
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                        Formanden har ordet. 

 
                Sidste gang formanden tager ordet. 

 
 
 

Seks år er snart gået som formand. 
 
Før min formandsperiode havde jeg et år i bestyrelsen, hvor jeg  
sugede til mig under den tidligere formand Benno Bechmann´s  
kyndige vejledning. 
 
Benny havde, som jeg siddet i 6 år, før han takkede af, jeg tror, det er 
grænsen, hvor det er nødvendigt, at der kommer nye kræfter til. 
 
Det jeg overtog, var en velfungerende bestyrelse og SMK, hvor der 
under Bennys ledelse var sket en stor udvikling og modernisering. 
 
Jeg har sammen med bestyrelsen forsøgt at videreføre denne  
udvikling, og når jeg ser tilbage synes jeg, at det i fællesskab  
er lykkedes for os. 
 
Det har været 6 gode år, ikke uden diskussioner eller forskellige op-
fattelser af tingene, men vi er altid kommet tilbage på sporet til glæde 
og gavn for medlemmerne. 
 
I de mange år har der været mange medlemmer, der har ydet en stor 
indsats for SMK, uden Jeres hjælp og støtte havde det ikke gået. 
 
Udvalgsmedlemmerne og bestyrelsen har i alle årene haft et tæt og 
konstruktivt samarbejde, og det er med stor glæde at se tilbage på, at 
lagt de fleste udvalgsmedlemmer og en stor del af bestyrelsen har 
været med hele vejen. 
 

En stor tak til  Jer alle. 

 

Carl Mølgaard 
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Bliver du 65 år i 2013? 

Så kan du i 2014 overgå til pensionistkontingent. 
 

Du skal dog være opmærksom på, at det kun kan ske efter 
 ansøgning (det fremgår af vedtægterne)  

 
Ansøgningen skal sendes inden udgangen af december 

 måned 2013. 
 

Ansøgningen skal sendes til klubbens medlemsadministrator             
Arne Jørgensen  
mail adressen er  

medlemsadmin@s-m-k.dk.  

 

Blev du 65 år i 2012  
Har bestyrelsen besluttet at fravige reglerne. 

 

Således. 
Du skal inden den 1.februar 2013 sende en ansøgning til 

klubbens medlemsadministrator Arne Jørgensen  
mail adressen er  

medlemsadmin@s-m-k.dk.  
 

Den indbetalingsopkrævning du har modtaget fra PBS på kr. 825.– 
kan du så rette til pensionistkontingent kr. 520.– , når du har modtaget 

en bekræftelse på din nye status fra medlemsadministrator. 
 

Husk: 
Når du sender ansøgningen skal du oplyse dit: 

 Medlemsnummer  
 Fødselsdato og år 
 Navn og adresse 

 
Har du ingen mail adresse, så kan du i stedet ringe til  

Arne Jørgensen på 4250 1062 
 
Bestyrelsen 
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Havde i forbindelse med deres 40 års jubilæum indkøbt et antal   Hjer-

testartere. 

 

Disse Hjertestartere kunne foreninger og andre søge om at få doneret. 

 

Formanden sendte en ansøgning på Silkeborg Motorbåds Klubs vegne. 

 

Silkeborg Motorbåd Klub var blandt de heldige, der fik en             

Hjertestarter.  

 

Hjertestarteren findes i festindgangen til klubhuset i Indelukket, du 

kan se, hvor Hjertestarteren er placeret ved at gå ind på 

www.hjertestarter.dk  

 

                    

En stor tak til  Garantiforeningen Silkeborg Bilernes By. 

 

 

 

 

Bestyrelsen 
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Kontingent 2013 
 

 

 

Silkeborg Motorbåd sender i januar måned kontingentopkrævning ud 

for 2013. 

 

Ønsker du ikke længere at være medlem af Silkeborg Motorbåd Klub, 

skal du i henhold til vedtægterne have meldt dig ud inden udgangen af 

december måned 2012. 

 

Er det ikke sket, skal du betale den opkrævning, der er sendt til dig.  

 

Vi har dog besluttet: 
Melder du dig ud inden udgangen af januar måned 2013, så accepter vi 

udmeldelsen gældende fra 1. januar 2013. 

 

Du sender en mail til medlemsadministrator Arne Jørgensen på mail-

adressen medlemsadmin@s-m-k.dk . 

Oplys  

 Medlemsnummer 

 Navn og adresse 

 Mail adresse 

 

Derfor  kære medlem, benyt dig af dette tilbud, ellers skal du betale 

den opkrævning, du har modtaget evt. ryk-

kere vil blive pålagt et rykkergebyr. 

 

 

Bestyrelsen 
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SMK´s kollektive 

  ansvarsforsikring 
 

                     
Som medlem af SMK har du selv ansvaret for, at du er omfattet  

af den kollektive ansvarsforsikring. 

 

Du kan sikre dig, at vore oplysninger er korrekte ved at logge ind på 

medlemskartoteket fra S-M-K's hjemmeside. 

 

Er du i tvivl, så opdater dine medlemsoplysninger. 

 
Vejledning i hvordan du gør, kan du læse i 

 SMK-Nyt nr. 3. fra 2012. 

Side 5,6 &7. 

 

SMK-Nyt nr. 3 kan du også finde på  

S-M-K's hjemmeside. 

 
www.s-m-k.dk/UserFiles/file/SMK-Nyt/SMK-NYT_2012-03.pdf 

 

Du kan også vælge  

 www.s-m-k.dk 

 Vælg SMK i øverste menu linje 

 Vælg SMK-Nyt og Sange i venstre menu oversigt 

 Vælg Link til SMK-Nyt der er udkommet 

 Vælg 2012 SMK-Nyt 3 

 Se side 5,6 og 7. 

 

Bestyrelsen 
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Formandens tilbageblik & vurdering  

af fremtiden.  
 

 

 

Generalforsamlingen er min sidste som formand i SMK. 

 

Et tilbageblik. 

Hvorfor et tilbageblik, for at få svaret på, hvordan det er lykkedes for besty-

relsen, udvalgsmedlemmerne og hjælperne i SMK, at få gennemført en så 

markant udvikling i løbet af de 6 år, jeg har stået ved roret som formand.  

 

Hvilken udvikling? 

Vi har afholdt klubbens 100 års jubilæum, et jubilæum, som alle var glade 

for og alle hjælperne kan være stolte af. 

Benzintanken er udskiftet, klubhuset har fået nyt inventar og nyt gulv, køk-

kenet er moderniseret af flere gange, gårdhaven har fået ny belægning, 

fedtudskilleren er skiftet, ny el tavle til styring af al strøm, klubhuset malet, 

ny hjemmeside, nyt medlems og regnskabssystem, grundene er holdt i rigtig 

god stand, og her på falderebet bliver der monteret et nyt nøglesystem.  

Alle disse ting og meget mere er gennemført, det har vi kunnet gøre, fordi vi 

har samarbejdet og har turdet træffe de nødvendige beslutninger. 

 

Ja, ja tænker mange 
De har også brugt rigtig mange penge, kunne de ikke have sparet lidt på det. 

Jo det kunne vi, men så havde vi ikke det SMK, som vi har i dag. Det sam-

menholdt med, at da jeg overtog formandsposten for 6 år siden havde klub-

ben en kontant beholdning på kr. 947.345 og her på falderebet afleverer jeg 

sammen med bestyrelsen omkring kr. 1.225.000, ikke så ringe endda. 

 

Det går så godt, hvorfor er kontingentet så ikke sat ned? 

Bestyrelsen har valgt, at vi skal have en stor kontant/-likvid beholdning sam-

tidig med, at vi har en meget stor formue bundet i bygninger og grunde mv., 

og jeg håber, at dem der fører SMK videre vil have samme indstilling.  

Fortsættes næste side. 
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I afsnittet ”Hvad bringer fremtiden” finder du svaret på, hvorfor det er en 

god ide med en stor likvid formue i SMK. 

Gæld er et ukendt begreb i SMK. 

 

Hvad bringer fremtiden? 

Jeg ser mange store udfordringer og udgifter. 

Det kan være støjdæmpning af klubbens lokaler i Indelukket, det kan være en 

ny flydebro ved Himmelbjerggrunden, hvis det er muligt, en ny bro trænger 

sig også på ved Sejsgrunden, og taget på klubhuset holder ikke evigt. 

 

Der er også sket fejl.                                                                                     

Da vi fik den nye benzintank, skulle vi have fået nye standere og Dankortau-

tomat til betaling af benzin og diesel, men det er så bare en udfordring mere.  

Hjælpere.                                                                                                          

Vi har haft forholdsvis let ved at skaffe praktiske hjælpere til grundene og 

omkring klubhuset i Indelukket, jeg forudser, at det bliver vanskeligere, og 

hvis det holder stik, så vil vi også her se en omkostningsstigning i årene 

fremover. 

Ledelse.                                                                                                           

Det er et stort stykke arbejde at vedligeholde medlems og regnskabssystemet, 

den dag der ikke er medlemmer, der kan påtage sig den opgave, skal klubben 

have ekstern hjælp, med de ekstra omkostninger det indebærer.  

Der hvor jeg ser den største udfordring, det er på det ledelsesmæssige områ-

de, her er det utroligt vigtigt, at der kommer medlemmer på banen, der vil og 

kan gå ind i bestyrelsesarbejdet, det både som bestyrelsesmedlem og som 

formand.  Her kan jeg frygte for klubbens fremtid, en af vore søsterklubber 

har i næsten et år stået uden formand, det er ikke en god situation. 

Så kære medlemmer kom ud af busken og vær med til at styre SMK igennem 

de mange udfordringer, der også kommer i fremtidens SMK. 

Jeg ønsker SMK alt godt fremover. 

 

En snart forhenværende formand 

Carl Mølgaard 
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Julebanko 2012 
 

Igen i år var det et brag 

af en aften, ikke mindre 

end 110 SMKèr havde 

bestilt bord og var  

kommet ned til  

Spisestedet for at nyde 

Hardys gode mad.                                    

Igen i år var det Birthe 

Olesen som stod for 

salg af plader, det er en 

stor glæde at hun altid 

er parat til at stille op til  

vores banko. 

Et par minutter over 19 

satte Kaj Johansen spil-

let i gang, og der 

gik ikke længe 

før den første 

havde banko, og 

der efter gik det 

fra banko til ban-

ko. Kaj var en 

fast styrmand un-

der hele spillet og 

havde et stort 

overblik. 

11 
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Også i år var der rigtig mange sponsorer som havde skænket mange 

gode gaver, uden dem havde vi ikke kunne afvikle dette arrangement 

og lave et overskud, som går til juletræ og fastelavn for børn. 

 

Så indtraf katastrofen 

10ltr. maling røg på 

vores nye gulv, men 

heldigvis var der 

nogle meget kvikke 

medlemmer som lyn-

hurtigt kom til og fik 

fejet/tørret malingen 

op, så der ikke skete 

nogen skade. Stor tak 

til dem.      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efter denne korte ufrivillige pause gik vi videre med spillet og fik fun-

det de sidste vindere.                                         Fortsættes på side 17.  
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Tag midtersiden ud 
 

 

Generalforsamling i Silkeborg Motorbådklub. 
 

        Sted:        Silkeborg Motorbådklub 

         Åhave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. 

 

        Dato:        Fredag den 15. marts 2013. 

 

         Kl.:        19.00 

13 



14 

Dagsorden 

 
1. Valg af dirigent. 
2. Formandens beretning for det forløbne, år samt forventninger-

ne til det  kommende år. 
3. Eventuel afstemning vedrørende personer, der ønsker optagel-

se, som medlem mod bestyrelsens ønske eller vedrørende 
medlemmer, som bestyrelsen har ekskluderet. 

4. Fremlæggelse af det revidere regnskab til eventuel godkendel-
se. Foreningens kasserer fremlægger regnskabet. 

5. Godkendelse af kontingent. (Kun ved forslag om kontingent 
ændring ud over index reguleringen, som fremgår af vedtægter-
ne.) 

6. Fremlæggelse af bestyrelsens budget for det kommende år. 
Før budgettet kan komme til afstemning på generalforsamlin-
gen, skal det være godkendt af bestyrelsen. 

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

og 3. 
 

 Valg af formand 
 På valg er: 

Carl Mølgaard   Modtager ikke valg 
 
 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
 På valg er:  

Allan Nygaard   Modtager  valg. 
Henning Hvam   Modtager  valg 
Niels Johansen   Modtager  valg 
 

  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 
 På valg er:   

Lisbeth Knudsen     Modtager valg 
Ingemann Brixhuus    Modtager valg 
 

9. Valg af udvalgsformænd. jvf. § 9 stk. 6. 
         På valg er: 

 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 
 Frikadellekonk. Peter Johansen   Modtager valg 
 Redaktionsudvalg Bo Stig Andersen   Modtager valg
 Frivilligt beredskab Viggo Bøgedal   Modtager valg 
 El og teknik  Poul Krogh               Modtager valg 

       Himmelbjerggrunden Niels Just               Modtager valg 
       Sejsgrunden  Lars Toft    Modtager valg 
 Kirsebærgrunden Claus Mikkelsen   Modtager valg 
  
        Øvrige udvalg besættes af bestyrelsen 
 It & EDB - Brosamarbejdet - Restaurant og Køkken  
 Web-master - Redaktør  
 
 10.  Eventuelt. 
 

SMK vil efter generalforsamlingen være vært ved et  
lille traktement. 

 
Venlig hilsen 
 
Bestyrelsen  
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Vi ses i SMK’s klubhus til 

 generalforsamlingen. 

 

Ønsker du at spise før generalforsamlingen 

 så bestil bord på tlf. 86 82 61 79 

 

Menuen er: 
 

Boeuf Saute Stroganoff med kartoffelmos  

og rødbeder.  

 

Prisen er kr. 69.-  
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Banko fortsat: 

Der skal lyde en meget stor tak til vores sponsere som havde skænket 

de mange flotte gaver. 

 

Vores sponsere: 

Specialbutikken<>Aqua<>Risbjerg Marine 

Karl Andersen<>Hjejle Selskabet 

Barberen Silkeborg<>Golf Indelukket 

Blue Bay Marine<>Indelukkets Spisestede  

Skovsen<>Føtex Torvet<>Falck 

Poul Munk<>Kvisten Blomster 

Grejbiksen<>Jørgen Bjerregaard<>Lises 

Grovvare Centret<>Siim Marine<>Basse 

Dansk Papirvare<>Silkeborg Slagteren 

Daglig Brugsen Århusbakken<>Hesten  

Sejs Marine<>Pava Center<>FTZ<>         

Kiwi Århusbakken<>Ship Shop<> 

Malernes Andelsforretning<>Oles Auto 

Dybkær Super Spar<>Leon Nielsen 

Hjørne Grillen<>SMK<>Burre Reklame 

Fimo Center<>Balle døgnkiosk 

KlippeStudiet<>Kaj Johansen<> 

Viggo Bøgedahl<>Frank Nissen Biler 

Indelukkets Kiosk<>Paradiset<>Kemex  

Korsbakkens Planteskole                           

Kaj og Henning Geert 
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Juletræ for børn. 

 
Søndag den 2.december var børn, forældre  og bedsteforældre samt 
oldemødre, samlet til juletræsfest i klubhuset. 

Grete og Jens havde pyntet det 
fine juletræ, også klubhuset var 
fint julepyntet.  
 
Allan Nygaard fra bestyrelsen 
bød velkommen, og ønskede 
alle en god juletræsfest,  

 
men hvad er det? Er det ikke jule-
nissen der står bag ved Allan. 
 
Børn og voksne samledes om jule-
træet og der 
blev sunget 
nogle af de 
gode gamle 
julesange.    
 
Efter at have 
danset om 
træet, var det 
tid til  at  kal-
de på jule-
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Børnene råbte højt i kor på julemanden, og langt om længe kom han 
Ind af døren med en stor sæk på ryggen. 

I sækken var der godteposer til børnene, efter at have kigget lidt på 
julemanden stillede de sig i kø for at få en godtepose. 
 
Børnene fik noget tid til at spise lidt fra godteposen, og så var der tid 
til at lege et par sanglege. 
 
Juletræsfesten var et 
rigtigt godt arrange-
ment, og SMK vil ger-
ne sige  Grete og  
Jens tak  for det sto-
re arbejde  de har 
gjort.     
 
                          BSA                                                                      

 19 
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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                                        
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 • 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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Silkeborg Motorbåd Klub har installeret  

nye dørlåse. 

 

Adgangskortet er afskaffet og erstattet af en personlig 

elektronisk adgangsbrik. 
 

Hvornår får du din nye adgangsbrik. 

Klubbens medlemsadministrator Arne Jørgensen har i løbet af vinteren 

kodet personlige adgangsbrikker til hvert enkelt medlem.  

     

Har du ikke fået din nye nøglebrik, bliver den sendt til dig i februar måned. 

Kan du ikke vente til adgangsbrikken bliver sendt til dig, så send en mail 

til medlemsadministrator Arne Jørgensen  medlemsadmin@s-m-k.dk, han 

sender så adgangsbrikken til dig. 

 

Orientering                                                                         
Medlemsadministratoren kan aflæse låsen i den enkelte dør og se, hvornår 

din adgangsbrik har været i brug.                                               

Bliver din adgangsbrik væk, skal det straks meddeles til SMK´s medlems-

administrator Arne Jørgensen medlemsadmin@s-m-k.dk , brikken bliver 

så spærret.  

Adgangsbrikken må kun bruges af medlemmet, og de gæster der er med i 

båden. 

Ved misbrug spærres medlemmets adgangsbrik.  

 

Sådan bruger du adgangsbrikken. 

 Før adgangsbrikken ind mod censoren på dørlåsen ind til den grønne 

diode lyser. 

 Døren er åben i 4 sek.                                                                     

 Døren låser automatisk, når den lukkes. 

 Døren kan altid, uden brug af adgangsbrik, åbnes indvendig fra. 

 

 

 

Carl Mølgaard 

mailto:medlemsadmin@s-m-k.dk
mailto:medlemsadmin@s-m-k.dk
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Puslebord 
Hardy har købt et pusle bord, som er sat op ude i garderoben  

 

 

Det er allerede blevet brugt ved flere lejligheder, 

 og som det kan ses på Anton her er der vist ikke  

noget at udsætte på det, bare mor er med. 

 

Så når enden er god, er alting godt. 



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 bådhyn-
der. 

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 

 



                    

Indelukkets  

    Spisested 
Hver torsdag fra 17.00 

Stegt flæsk ad libitum                                 kun  125,-                

 

Frokosttilbud fra kl. 12.00 - 15.00   

LØRDAGSBUFFET 

”Spis alt hvad du kan”   kun   99,- 

 

Aftenstilbud fra kl. 17.00 

WIENERSCHNITZEL  kun   109,- 

 

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 

Søndag den 17 februar kl. 14.00 

Husk tilmelding hos Jens på 8685 1325 

 

Generalforsamling 

Den 15. marts 

Se midtersiderne 

 

Standerhejsning 

Den 14. april 2013 kl. 10.00 

Vi mødes ved klubbens stander i Indelukket 

Efter standerhejsningen er klubben vært                                    

ved kaffe og rundstykker i klubhuset. 

 

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 


