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suppleant 
Kåre Høgberg 
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Arne Sommer 
Tlf. 4082 3333 

 
Revisor 
Jytte Nielsen 
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Udvalgene Formand Telefon 

Brosamarbejdet 
Arne Sommer 
Allan Nygaard 

4082 3333 
4015 3981 

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 

 Banko Allan Nygaard 4015 3981 

Himmelbjerggrunden 
Niels Just 

Leif Lauersen 
2926 7066 
2179 2194 

Sejsgrunden Johnny Lauritsen  

Kirsebærgrunden Peter Johansen 3060 6988 

Frikadelle konkurrencen Peter Johansen 3060 6988 

Fanebærer Johnny Lauridsen 
Leif Thøgersen 

4017 8867 
8684 8713 

Beredskab Viggo Bøgedal 8683 7810 

IT og EDB Arne Jørgensen 
8682 1062 
4250 1062 

Juletræ og Fastelavn Heidi Bech 2349 4906 
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Formanden har ordet: 
 
 
 
 

Endnu et år er gået, med masse af solskin og fint vejr. Også i år er vi 
blevet forskånet for alvorlige uheld. I skrivende stund er næsten alle 
både på land, og vi kan gå og glæde os til en ny sæson. Den tid går 
hurtigt. De første både kommer jo i vandet allerede om to til tre  
måneder. 
I november afholdt vi loppemarked med maritime ting og sager. Der 
var godt gang i salget, hvor mange mødte op for at kigge og handle. 
Med den livlige handel der var, forventer vi, at den succes også vil  
blive gentaget til næste år. 
De gode vintre de sidste par år har betydet, at vi er kommet med igen 
med hensyn til de broer, som isen for et par vintre siden havde ødelagt. 
Derfor kan vi sætte kontingentet lidt ned – det er da gode nyheder! 
 
På Himmelbjerggrunden er der i dette efterår/vinter skåret rådne grene 
ned. Et par træer var gået ud, og de er blevet fældet. Her kører broerne 
på det sidste, men så længe de er sikre at gå på, lader vi dem stå. 
 
I det store og hele har det været et godt og roligt år, vi har lagt bag os. 
Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre nye som gamle medlemmer 
til at stille op til valg til bestyrelse og udvalg. Arbejdet er  
overkommeligt og alt foregår i godt og gemytligt kammeratskab. 
Er det noget for dig, så kontakt mig hurtigst muligt på:  
                                                                     formand@s-m-k.dk 
 
Vel mødt i 2015 
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Afriggerfest 2014 
 
Så blev det til vores årlige 
Afriggerfest, i år var der 
rekord stor tilmelding,   
næste 100 SMK medlem-
mer havde tilmeldt sig til 
festen, så vores klublokale 
var fyldt godt op.. 

Formanden for SMK Niels 
Johansen bød velkommen 
og udtrykte et ønske om en 
god fest. 
 
 
 
 
 
 
 

Da det var tid til at få lidt at spise  
kom vores hof kok  Hardy på  
banen og fortalte lidt om hvad,  
han havde lavet til os i dagens  

 
anledning. Vi startede med en 
dejlig forret og derefter kom 
den store buffet frem, der var 
der noget for alle, og der var 
hurtig stor søgning til bordet.  
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Kl. 21.30 kom aftens 
orkester ”Ariva” ind og 
begyndte at spille lidt 
hygge musik, mens 
maden blev fjernet og 
der blev gjort klart på 
dansegulvet, Kl. 22.00 
gav de den gas og 
straks var der fyldt 
godt op på danse  
gulvet.  

Ariva spillede i 3 timer, der var 
rigtig mange som tog mulighe-
den for en svingom, der var 
mange på dansegulvet hele ti-
den. Det ene efter det andet go-
de danse venlig musiknummer 
afløste hinanden, kun afbrudt af 
et par pauser. 
 

Der var så stor tilfredshed med musikken at vi blev opfordret til at 
booke dem igen til næste år, så der er en glæde at kunne presenter næ-
ste års orkestre allerede nu, Ariva var nemlig fri og kan komme. Vi 
glæder os allerede. 
 
 
 
Så kom tiden til natmad, 
denne gang var det  
forskellige supper med 
hjemme bagt brød til.  
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Standerstrygning 
2014 

Dagen efter en forrygende     
afrigger fest, mødte ca. 75      
morgenfriske mennesker  
op kl. 10.00 
Det holdt heldigvis tørvejr, som 
det jo har gjort så mange gange, 
denne lange sæson, på vandet. 
Formand Niels holdt en god  
tale. (den kan læses på side 8-9)  
 

Og så var det tid for at få en 
som altid lækkert brunch 
hos Hardy og Ulla, i Inde-
lukkets spisested. 
 
Tak for det foregående år. 
Vi glæder os allerede nu til 
næste forår, hvor vi igen 
skal have skuden i vandet. 
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Velkommen alle sammen! 
 
Det er dejligt at se så mange mennesker fra morgenstunden 
– en særlig velkomst til dem, der festede det halve af  
natten til afriggerfesten og alligevel kom op til  
standerstrygning. 
Det blev en fantastisk god sæson, vi havde i år. Vi har haft 
masser af godt vejr i de 200 dage, der er gået siden  
standerhejsning. Ja, omtrent 1000 solskinstimer! Det er ca. 
150 år siden, det sidst er sket. 
Det har også været et godt år med hensyn til skader og 
uheld. Vi har ikke haft en eneste forsikringsbelastende 
skade i sæsonen – og det er jo godt for klubben. 
Silkeborgsøerne har desværre, som det er sket næsten 
hvert år, krævet menneskeliv. Det maner til eftertanke og 
viser, at det er vigtigt at bruge redningsvest og i øvrigt tage 
de forholdsregler, der er nødvendige. I det hele taget udvi-
se forsigtighed og respekt for vandet. 
Med hensyn til vores grunde kan jeg fortælle, at Johnny og 
Joan har godt styr på Sejs grunden. Der er altid pænt og 
ryddeligt. Inden standerhejsning næste år forventer vi, at 
der er bygget en ny bro derude. 
På Himmelbjerggrunden er der nu to formænd - og to for-
kvinder ikke at forglemme! Nemlig Niels Just og Leif Laur-
sen med fruer. Deroppe er der også sket en del. Nu behøver  
”bjergbønderne” ikke lugte af røg fra bålet en hel weekend. 
Nu kan de nemlig komme i bad i den eksisterende toiletbyg-
ning. 
Der er også kommet godt gang i de fleste af de nyplantede 
træer på grunden. 
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I bestyrelsen har vi haft en godt arbejdsår. Bl.a. har der 
været en del arbejde omkring regattaen. Jeg synes, at alle i 
bestyrelsen yder en flot indsats – det skal I have tak for. 
 
I dag er også sidste gang vi mødes inden Generalforsamlin-
gen. Der valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en formand. 
Så... meld dig allerede nu til formanden, hvis det lige er dig, 
der vil med i det gode selskab og samarbejde. 
Vi skal nu i gang med det kedelige arbejde med at få bådene 
på land, dækket til, beskyttet træværk og mm.. Heldigvis er 
det trods alt kun ganske få måneder, så er vi klar til at sejle 
igen – det er lidt sjovere at gøre klar til det. 
Jeg har lige et par servicemeddelelser: Den 9. november kl. 
13.00 til 16.00 afholder vi et maritimt loppemarked i klubhu-
set. Har du noget, du kunne tænke dig at sælge, så henvend 
dig til Henning Hvam. Han vil sørge for, at du får et salgs-
areal. Det er ganske gratis – men alligevel er klubben vært 
med kaffe og kringle. 
 
Desuden havde ”Indelukkets Spisested” for 14 dage siden en 
konkurrence om, hvor mange stjerneskud, der blev solgt på 
den dag. Det blev til 666. Det var der to, der ramte. De to 
vil i dag ved morgenbordet få overrakt præmien af Hardy. 
 
Vi vil nu synge den omdelte sang, mens flaget stryges. Bagef-
ter råber vi et trefoldigt leve for SMK – og så bliver dørene 
slået op til et veldækket kaffebord. 
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Stjerneskud og stjernekastere 

I Klubhuset 
Søndag den 28. september serverede Hardy  fra Indelukkets Spisested 

kun stjerneskud og stjernekastere. Hardy  ville se om han kunne sæl-

ge flere end de 723 som han solgte ved et lignende arrangement  

sidste år. 

Der var gang i køkkenet, 

med forberedelse til det 

store rykind. Allerede sidst 

på formiddagen begyndte 

der at komme folk i klubhuset, nogle 

for at tage stjerneskud/stjernekasterne 

med hjem, andre for at spise fisketal-

lerkenen i klubhuset. 

Hardy nåede ikke helt op til sidste års 

723 stjerneskud/stjernekastere. 

Det blev dog til 666 det er 74 stjerneskud i timen, i den tid der var 

åbent. Hardy havde en Konkurrence, med hvem der kunne komme 

tættest på hvor mange 

der blev solgt. Der var to 

der gættede lige på de 

solgte 666 stk. 

De to dygtige vindere 

var. Ester Mathiasen og 

Victor Dippmann. 

 

                             BSA 
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Juletræ for børn 2014 
Søndag den 30.november  var 

der stor trængsel i klubhuset. 

43 børn med forældre og bed-

steforældre var samlet til  jule-

træsfesten. Det er længe siden 

der har været så mange til-

meldte børn til arrangemen-

tet. 

Fra i år har Heidi Bech med 

hjælp fra Steen overtaget afviklingen 

af juletræsfesten. De fik god hjælp til 

at pynte klubhuset og juletræet.   

 

Allan Nygaard fra bestyrelsen bød 

velkommen, og ønskede alle en god 

juletræsfest. 

De mange børn og voksne samledes 

omkring juletræet, hvor der var stor 

trængsel og alarm.   

Man startede med at synge, Højt fra 

træet grønne top, derefter endnu et 

par af de gamle  

sange, og også 

nogle af de nye 

julesange. 

Børnene mente at 

nu måtte jule-

manden da gerne 

komme.  
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Efter at alle flere gange, me-

get højt havde råbt ”julemand,  

julemand” bankede det meget 

hårdt på døren, og hvem åb-

nede døren? det gjorde jule-

manden, med en stor sæk på 

ryggen.  

I sækken havde julemanden 

store godteposer til børnene.  

Efter at børnene havde spist noget 

af godteposen, og de voksne havde 

nydt et glas varmt gløgg og et par 

æbleskiver, blev der stillet op til 

sanglege.  

Der blev leget Bro-bro-brille og Nis-

semor og Nissefar. Som Heidi og 

Gerda hjalp med. 

 

 

Juletræsfesten var et rig-

tigt godt og velbesøgt 

arrangement. SMK vil 

gerne sige tak til Heidi og 

hendes hjælpere for det 

store  arbejde  de har 

gjort.  

 

                                 BSA 
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Tag midtersiden ud 
 
 

Generalforsamling i Silkeborg Motorbådklub. 
 

        Sted:        Silkeborg Motorbådklub 
         Åhave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. 
 
        Dato:        Fredag den 13. marts 2015. 
 
         Kl.:        19.00 

   13 
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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. Valg af Formand,  kasserer og bestyrelse m.v. jvf. § 8. stk. 1, 2 og 3. 

 
Valg af formand 

 På valg er: 
Niels Johansen    Modtager valg 

 
  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
 På valg er:  

Allan Nygaard    Modtager valg. 
Henning Hvam       Modtager valg 
Jørgen Søgaard    Modtager valg. 
 
 

 
  Valg af 2 bestyrelses suppleanter 
   Peter Johansen        Modtager valg 
   Kåre Høgberg      Modtager valg 
 
  Valg af 2 revisorer 
 Bestyrelsen genopstiller 

Jytte Nielsen    Modtager valg 
Arne Sommer    Modtager valg 
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Valg af 2 revisor suppleanter 
 Bestyrelsen opstiller   

Lisbeth Knudsen       Modtager valg 
Ingemand Brixhus      Modtager ikke valg 
 
 
 
 

7. Valg af udvalgsformænd. jvf. § 9 stk. 6. 
 Bestyrelsen genopstiller: 

Himmelbjerggrunden  �1 Niels Just    Modtager valg 
Himmelbjerggrunden  �2 Leif Lauersen   Modtager valg 
Kirsebærgrunden  PeterJohansen   Modtager valg 
Sejsgrunden  Johnny Lauritsen   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 Heidi Beck   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 ikke valg 
 
                          (�1 for bygninger   �2 for grunden) 
 
  Øvrige udvalg besættes af bestyrelsen: 
  
              It og EDB  - Brosamarbejdet  - Restaurant og køkken  
            Web-master  - Redaktør 

 
8.  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. 

 
Hardy tilbyder i dagens anledning: 

 
Bøf Stroganoff med kartoffelmos 

og syltede rødbeder. 
 

 KUN: kr. 69,-  
Fra kl. 17.00 

 
 

Ønsker du at spise før generalforsamlingen 
 så bestil bord på tlf. 86 82 61 79 
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Julebanko i indelukket 
Fredag d 28 november var dagen, hvor vi var rigtig mange SMKer 
som mødtes i klubhuset til Julebanko. 
Allerede kl. 17 var der næsten helt fuldt, af spisende gæster som skulle 
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 gløgg og varme æbleskiver. 

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

 
Gamle fru Olsen ( Birte Olsen ) og 
Susan var igen i år ansvarlig for 
salg af de mange bankoplader. 
Mange tak til dem.                            
 

 
 
 
 
Kaj og Allan stod for afviklingen af 
bankoet og holdt et vågent øje med at 
alt gik som det skulle. Der var ikke ret 
mange som gik hjem uden præmier, 
mange havde endda flere med hjem.   
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I pausen solgte Hardy 
som skrevet  
æbleskiver, det var   
noget som der var en 
meget stor søgning til, 
de var også rigtig gode. 
Der var endda adskillige 
som var oppe hos ham 
flere gange. 
 

 
 

En stor tak til vores sponsorer som var: 
 
 

Føtex Torvet � Paradiset � Kvisten blomster 
Grejbiksen � Jørgen Bjerregård � Grovvare centret 

Kings Pup � Siim Marine � Dansk papirvare 
Lises � Hjørnet � Silkeborg slagteren � Basse 

Hesten � Angus � Super Best � Specialbutikken 
Aqua � Risbjerg Marine � Karl Andersen 

Golf Indelukket � Blue Bay Marine � Tom Bakke 
Spisestedet Indelukket � Silkeborg Handyman  

Malerens Andels forretning � Oles Auto � Leon 
Hjørnegrillen � Burre Reklame � Fimo Center 

FTZ reservedele �Hvinningdal Maler � Franks auto  
K. J. Klimateknik � Tidy car � Computeroptimering 

Kwik Spar Århusbakken � Sejs Marine 
Kaj Geert � Pava Center � Hornum Hvidevarer 

Klippestudiet Nygade � Hjejleselskabet  

Lokal brugsen Århusbakken � Ship Shop  
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Maritimt loppemarked 

I Klubhuset 
Som noget nyt i SMK regi, blev der den 9. november afholdt maritimt 

loppemarked i klubhuset. Der var 12 tilmeldte som havde forskellige 

maritime ting de gerne ville sælge. Markedet  begyndte kl. 13. En 

time før var bordene på plads, så 

sælgerne kunne begynde at sæt-

te deres varer på plads.  

Kl. 13 begyndte medlemmerne at 

strømme til, der var også mange 

spændende ting at se på. 

Redningsveste, flagstænger, ank-

re, pumper, stole, tovværk, for-

skellige tekniske apparater, sø-

kort, badestiger og mange 

andre gode ting. Der blev 

kikket på, rørt ved og snak-

ket om tingene. Der blev 

også solgt en del, efter 

man var blevet enige om 

prisen. 

Henning Hvam fra bestyrel-

sen annoncerede, at jollen fra 

Himmelbjerggrunden ville blive 

solgt til højest bydende. Der kom 

fem bud, og Erik fik jollen for kr. 

1500 

SMK var under arrangementet 

vært for en kop kaffe og et stykke 

kringle.                                      

                                                   BSA 
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Vi har stor erfaring  
inden for fremstilling,  
reparation 
samt ombetrækning. 
• Båd hynder 

• Båd Kalecher 

• Fitness centre 

• Tandlæge klinikker 

• Classic cars 

• MC sæder 
 
 

• Send en mail til:  kontakt@midtjyllands-autosadelmager.dk 
• Eller ring til: Tlf: 22 77 07 34 
• Se mere, samt åbnings tider på:   www.midtjyllands-autosadelmager.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 udkom-
met. 
 
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 • Altansejl • 
Rulleporte m.m. 

 

v/ John F Jacobsen  •  Esbølvej 24, Sdr. Vium, 6893 Hemmet 
Tlf: 30278860  •  mks@jobe.dk  •  www.m-ks.dk 



 
      Vigtige telefonnumre:        
 

                       Marinekontoret 
Silkeborg Motorbådklub 

Åhave Alle 9c 
8600 Silkeborg 

Kontortid hver onsdag 18.00 til 19.00 
Kontoret er lukket fra sidste onsdag i september, 

til første onsdag efter standerhejsning 
 

www.s-m-k.dk 
Tlf. 86 82 39 76 

 
 

Registrering af både / afmelding / ændring. 
På mail: www.baad.gudsam.dk/ 

Hvis du har spørgsmål eller problemer med registreringen          
kan du kontakte din kommune. 

         For Silkeborg : Job- og Borgerservice, tlf. 89701000           
e-mail: Job-ogBorgerservice@silkeborg.dk 

 
  Alarmcentralen:  Tlf. 112 
  Silkeborg Politi:  Tlf. 114 
  Falck:   Tlf. 70 10 20 30 
  Vandforurening  Tlf. 86 82 35 99 

 
Indelukket: 

Opsyn, toilettømmeanlæg & betalingsbomme: 
Steen Tlf. 20 23 18 89 
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Kastaniehøjvej 37 • 8600 Silkeborg •  
Tlf. 82 52 66 60 • Fax 82 52 66 66 

 www.stark.dk/silkeborg 
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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 



                    

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   109,- 
 
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 

22. februar 2015 14:00 Klubhuset 

Generalforsamling 

13. marts 2015 19:00 Klubhuset. 

Standerhejsning 

19. april 2015 10:00 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 


