
< Så er vi klar til sommeren > 

3 
2015  

23. årgang 

 



  Formand 

Niels Johansen 
Tlf. 8681 2581 
       5136 3230 
formand@s-m-k.dk 

 Næstformand 

Jesper Kudsk 
Tlf: 2348 7964 
Jesper.kudsk@ 
mail.tele.dk 

 

Bestyrelsesmedlem 
Peter Johansen 
Tlf. 8685 5688  
peanna@live.dk 

 
Webmaster & 

Redaktør SMK Nyt 
Allan Nygaard  
Tlf. 4015 3981 
alny@tdc.dk 

 
Bestyrelsesmedlem 
Henning Hvam 
Tlf: 3042 1792 
hhvam@live.dk 

 
Sekretær 

Annemette Søgård 
Amlund66 
@hotmail.com 

 
Bestyrelsesmedlem 
Jørgen Søgaard 
Tlf: 2530 4534 
jpsogaard@gmail.com 

 

 

 

 

 

Bestyrelses  

suppleant 

Kåre Høgberg 

 

Revisor 

Arne Sommer 
Tlf. 4082 3333 

 
Revisor 

Jytte Nielsen 
Tlf: 8684 7998 
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Regnskabsansvarlig 
Kaj Johansen 
Tlf: 4051 134  
kaj@kj-klimateknik.dk   



Udvalgene Formand Telefon 

Brosamarbejdet 
Niels Johansen 
Arne Sommer 

5136 3230 
4082 3333 

Restaurant og køkken Henning Hvam 3042 1792 

El og teknik Michael Jensen 5358 5928  

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 

   

Juletræ og Fastelavn Heidi Bech 2349 4906 
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Formanden har ordet 
 

Et trist, træls og hektisk forår 
 

Alting har sin tid, og heldigvis er dette forår til ende. Vi 
mistede desværre vores kasserer og medlemsadministra-

tor Arne Jørgensen. Mange medlemmer kom i klemme efter det plud-
selige dødsfald. 
 
Han sad på mange nøgleposter, hvor han var i gang med registrering 
på EDB. Det var kun Arne, som arbejdede med det, og det fik konse-
kvenser. Ting vi lærte af. Hurtigt fik vi ansat Kaj Johansen, som kasse-
rer, da det viste sig, at Arne ikke var færdig med registreringen på pc. 
Det blev ikke lettere af, at ingen andre kendte  koderne på registrerin-
gerne, regnskab, medlemsregistreringen og nøgleregistreringen. Det lå 
på fire forskellige pc´er, som alle var kodelåst – og dem kendte vi hel-
ler ikke koderne på. 
 
Som om det ikke var nok, kunne vi heller ikke finde vores kodenøgle 
til nøglesystemet. Den bruges, når der skal åbnes for systemet til at 
lave nøgler med. Alt for mange medlemmer kunne ikke få deres nøg-
ler. Derfor blev der sat en deadline, hvor vi ville blive nødsaget til at 
bestille et nyt nøglesystem, hvis kodenøglen ikke blev fundet. Heldig-
vis dukkede den op – dagen før deadline! Det ville ellers have betydet, 
at alle medlemmer skulle have omkodet nøglerne. Altså – sved på pan-
den og afværgelse af mange udgifter og meget besvær i sidste øjeblik. 
 
Straks efter fundet af kodenøglen, blev der lavet lånenøgler til de med-
lemmer, der tålmodigt havde ventet helt op til otte uger på at kunne 
benytte SMKs låse. 
 
Den 10. juni kunne der endelig sendes personlige nøgler og velkomst-
pakker ud til medlemmerne. Vi siger tak til alle for deres forståelse og 
tålmodighed. 
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En stor tak til Kaj Johansen, Allan Nygaard og Jesper Kudsk, som har 
knoklet med at få det hele til at køre. Det kan godt være, at der er nog-
le små huller endnu, men i det store hele, er der nu styr på det. Det vil 
fremover blive fordelt på flere hænder. Kaj Johansen er kasserer og 
medlemsadministrator. Allan og jeg kigger ham over skulderen. Allan 
Nygaard og Jesper Kudsk står for nøgleadministrationen. 
 
Der er også godt nyt. Vi har fået en flydebro på 20 meter i havnen. 
Ved slusen må der også ligge en til to både. For at så mange som mu-
ligt kan få glæde af dem, er der tidsbegrænsning på at ligge der, nem-
lig tre timer. Det er som regel også nok til en bytur og til at handle ind. 
Hurra for det. 
 
Som de fleste sikkert har set, er der kommet en rigtig god bro ved 
Sejsgrunden. Hvis ikke, så er der mulighed for at se den, når der er 
sommerfest derude den 4. juli kl. 18. 
 
Den nye bro ved Ludvigslyst er ændret lidt, så den er lettere at anløbe. 
Det fik Silkeborg Kommune ud af starthullerne. De sagde, at den var 
ulovlig og skulle fjernes. Efter nogle konstruktive møder er den nu 
godkendt. 
 
Til slut kan jeg fortælle, at bestyrelsen arbejder på at lave en lækker 
terrasse ved enden af klubhuset. Et sted man kan sætte sig og spise sin 
medbragte mad. Der bliver ingen servering, men man kan købe mad, 
vand, øl og vin og tage det med derud. Jeg tror, at det bliver et godt 
lille hjørne – tæt på toilet og bad. 
 
Jeg håber, at når du læser dette blad, så er sommeren kommet til Dan-
mark. I skrivende stund har vi ikke mærket meget til forår og sommer.                                
 
 
                                                         God sommer!            
                                                                       Niels 
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Standerhejsning 2015          

Søndag den 19. april var der standerhejsning i Indelukket. 

Niels Johansen formand for SMK 
bød velkommen til de rigtig man-
ge fremmødte. Han fortsatte med 
at sige, at han ikke plejede at 
mindes dødsfald ved standerhejs-
ning, med da to markante med-
lemmer var døde inden for to må-
neder ville han gøre en undtagel-
se. Tidligere bestyrelsesmedlem 
Kristian Jensen døde for to måne-
der siden og SMKs kasserer Arne 
Jørgensen døde for nylig.                                           
Niels bad alle holde et øjebliks 
stilhed og mindes de to.            

Vejret har indtil 
nu været ret skif-
tende, så der er 
del både der sta-
dig står på land. 
Vejret bliver for-
håbentlig bedre 
fra  nu af, Så vi 
kan blive færdige 

med bådene, og få dem i vandet. Broerne i søerne er ifølge Kim bro-
bygger, færdige og brugbare. Der er bygget en ny bro ved Sejsgrun-
den, som næsten er færdig. Der mangler el og vand, det klarer den nye                 
formand for el og teknik Michael Jensen. 



Vi sang den omdelte sang, mens standeren blev hejst, og SMK  fik et 
trefoldigt HURRA. 
I klubhuset havde Hardy og hans folk gjort klar, så vi kunne få kaffe, 
te,  rundstykker og en masse dejligt pålæg. 
Der var så mange mødt op til standerhejsning, at nogle blev nødt til at 
sidde ude i gårdhaven. Vejret var da også nogenlunde varmt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Efter vi havde fået kaffe og tygget af munden, fortalte Leif Nielsen, 
forretningsfører for Danske Tursejlere om foreningen. SMK er som 
klub medlem af Danske Tursejlere, hvis du vil bruge Danske Tursejle-
res medlemsfordele, skal du indmelde dig i foreningen, det koster 335,
- kr. årligt. De har også en forsikring som de siger er skræddersyet til 
tur og fritidssejlere. Se mere på www. Tursejleren.dk                                                   
 
 
 
På pladsen udenfor                                                           
Klubhuset, stod 
John fra Markise og 
Kalechesmeden fra 
Hemmet. Her var 
han klar til fortælle 
om bådkalecher  
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Ny bro ved Sejsgrunden   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ny bro ved Sejsgrunden  I foråret er der blevet slået en ny bro ved 
Sejsgrunden. Den gamle trængte virkelig også til en udskiftning 
Michael Jensen formand for El og Teknik udvalget, er her i gang, sam-
men med hjælperne Verner Lauritsen, Ole Seeberg og Kåre Høgberg 
at lægge sidste hånd på broen.      

Her er så den flotte nye bro, som kun venter på at motorbådfolket fra  
SMK kommer og lægger til.                                                                                    7 
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Pinsehygge på  
Himmelbjerg grunden. 

 
Traditionen tro plejer en del SMK sejlere at mødes på Bjerget til pin-
sehygge, ofte suppleret med en spadseretur til Ry. 
Men i år var temaet Finland og hvad dertil hører til. 
Vi startede lørdag middag med Löylymakkara (en form for pølse med 
finsk sennep), samt Karjalan Piirakka, noget i retning af pirogger, un-
dertegnede kalder dem ”skosåler”. 
 
Det skulle selvfølgelig skylles ned med Lapinkulta og Longero, så 
stemningen kunne komme på plads til det videre forløb. 
Hvis det skal være finsk, skal der selvfølgelig en sauna til, og en fly-
dende sauna med plads til en 10-12 mand var netop ankommet, opvar-
met til godt og vel 80 grader. 
 
Men med en luft temperatur på ikke meget mere end 10 grader, var det 
lige hvad vi manglede. 
I løbet af eftermiddagen blev der lystigt svedet igennem, for derefter at 
tage det kolde gys i Julsø, det kølede tilstrækkelig med sine 12 gra-
der!!! 
 
Til aften grillede vi og havde fælles hygge ved bålet. 
Søndag morgen var saunaen atter i gang, indtil den blev afhentet søn-
dag eftermiddag. 
Tak til udlejeren for de mange ekstra timer, vi fik lov at benytte var-
men. 
 
Vi håber alle havde et par gode dage, vi fornemmede det sådan, så 
mon ikke vi finder på noget til næste pinse. 
                                      Elaine & Jesper 
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Der smages, med kyndig vejledning af en ægte finne Outi Piiparinen  

Maden bliver anrettet. 



 

     Ja, alle kunne faktisk lide maden  

Saunaen på vej 
11 



 

Sauna hygge  

Det kolde gys 
 12 
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Ja, hyggelig ser det ud. 

Aften hygge ved bålet  
13 
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Afriggerfest 
Glæd jer 

Igen i år har vi  hyret det gode  
danseband Ariva, som  
spiller god pop/rock musik. 
Sidste år var det jo en kæmpe 
succes, med det gode orkester 
Så reserver allerede nu datoen 
10/10-2015. 
 

Det bliver en super fest. 
 
Vi har sendt vores chef kok Hardy 
i tænke boks, så vi er sikker på at 
middagen også vil blive lidt af en  
oplevelse. Festen slutter med nat-
mad. 
 
 
 

Indbydelse vil senere fremgå af hjem-
mesiden og opslag i klubhuset, 
men i kan allerede nu melde jer til 
festen via hjemmesiden 
(SMK aktivitet) Vi har begrænset del-
tager antal max 80 personer. 
 
                         Festudvalget 
                         (Henning og Allan)  
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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/ 

 

FR. MADSEN A/S 

Tømrer- og snedkerforretning 
Maskinsnedkeri - Inventar 

Lillehøjvej 4 - 8 8600 Silkeborg Tlf.. 86823639  
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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 
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      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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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 
Jens P. Hansen            Laven        5136 5031 



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 

 
Alt i rustfri til bådfolket 
Kontakt : 8685 5019 
     2162 8519 
Mail: kasperrustfri@mail.dk 
Priorsvej 32. Silkeborg 
Ingen opgave er for lille 
eller  for stor. RUSTFRI SERVICE A/S 
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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 22 

  

V/ Brian Hansen 

Hagemannsvej 21 

8600 Silkeborg 

Tlf. 86821466   www.Silkebus.dk  



                    

Indelukkets  
    Spisested 
Hver torsdag fra 17.00 

Stegt flæsk ad libitum                                 kun  129,-                
 

Frokosttilbud fra kl. 12.00 - 15.00   

LØRDAGSBUFFET 
”Spis alt hvad du kan”   kun   99,- 

 
Aftenstilbud fra kl. 17.00 

WIENERSCHNITZEL  kun   119,- 

 

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: 

Sommerfest                                                                           

4. juli 2015 18:00                                                                 
På Sejsgrunden  

Frikadellekonkurrence                                                         
22. august 2015 17:00                                                          

På Himmelbjerggrunden                                                   

Afriggerfest                                                                          
10. oktober 2015 18:00                                                               

Indelukket 

Standerstrygning                                                                         
11. oktober 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 


