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        Valgt på generalforsamlingen 
      blev Niels Johansen.  
 
            Velkommen til Niels 
 
 
 

   Farvel til Carl Mølgård, 
   efter 7 år i bestyrelsen, 
   herfra de 6 år som formand. 
 
        Tak for en stor indsats. 



  Formand 

Niels Johansen 
Tlf. 8681 2581 
       5136 3230 
enj@youmail.dk 

 Næstformand 

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

 

Kasserer 
Arne Sommer 
Tlf. 4082 3333 
kasserer@s-m-k.dk  

 Webmaster & 

Redaktør SMK Nyt 
Allan Nygaard  
Tlf. 8680 4444 
Allan-nygaard@c.dk 

 Sekretær 

Arne Jørgensen 
Tlf: 4250 1062 
medlemsadmin@ 
s-m-k.dk 

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

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

 

 

 
Bestyrelses  

Suppleant 

Peter Johansen 
Tlf. 8685 5688 

 
Bestyrelses  

suppleant 

Ryan a. Sørensen 
Tlf. 2023 6165   

 

Revisor 

Karl Bramsen 
Tlf. 8682 7008  

 
Revisor 

Jytte Nielsen 
Tlf: 8684 7998 
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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 

Benzin/- Diesel  Ryan Alvin Sørensen 2023 6165 

Himmelbjerggrunden Niels Just 2926 7066 

Sejsgrunden Lars Toft 2155 9936 

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 
42501062 

Juletræ og Fastelavn Jens Wurts 8685 1325 
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Første gang formanden har ordet.  

 
 

 
Som ny formand i Silkeborg Motorbådklub kan jeg lige nå at skrive i 
bladet inden deadline. 
 
Først vil jeg gerne takke Carl Mølgaard for de 6 forrygende år, hvor 
han har gjort et fantastisk stykke arbejde – helt ud over det sædvanli-
ge. Han var her, der og alle vegne. 
 
Jeg vil også benytte lejligheden til at byde velkommen til vores nye 
bestyrelsesmedlem Jørgen Søgaard. Tillykke med valget. 
 
Den nye bestyrelse er nu trukket i arbejdstøjet. Der ligger mange nye 
opgaver til os. Først og fremmest et nyt tankanlæg, hvor vi kan bruge 
dankort. Det er noget, vi har ønsket os i mange år. Nu har vi råd til det, 
så derfor har vi sat det i gang, selvom det er en stor investering. Vi hå-
ber og tror, at det bliver til gavn og glæde for medlemmerne. 
 
I år ser det ud til, at vi sparer mange penge på brosamarbejdet og vore 
egne broer. Foreløbig er det kun bro 52 (ved drengene i Julsø), der er 
ødelagt af isen i vinter. Broerne ved Himmelbjerggrunden og Sejs-
grunden kan efter nogle rettelser og småreparationer godt overleve til 
2014. 
 
Vi glæder os til en ny sejlsæson på vandet, men først skal vi have ren-
gjort og poleret båden, så den er fin og flot, inden vi mødes til stander-
hejsning den 14. april kl. 10,00. 
 
Niels Johansen 
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Generalforsamling 2013 

Fredag den 15.marts var der generalforsamling i Silkeborg  Motorbåd-
klub. Generalforsamlingen fandt sted i klubhuset i Indelukket og ca. 
130 var mødt op heraf var 72 stemmeberettiget. Carl Mølgaard bød 

velkommen, og vi startede med at 
synge, Jylland mellem tvende ha-
ve.                 

Første punkt på dagsordenen var 
valg af dirigent og vanen tro blev 
Leif G. Hansen                          

Leif takkede for valget og gav 
ordet til formanden, som af-
lagde sin beretning. 
Beretningen blev enstemmigt 
vedtaget, med klapsalver.                                                     

 

  Så var det Arne Sommer der 
som kasserer skulle fremlægge 
regnskab og budget, dette blev 
også enstemmigt vedtaget. 
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Så blev det tid til valg af ny 
formand og bestyrelsesmed-
lemmer. Først formandsval-
get, her var næstformand Ni-
els Johansen  opstillet som ny 
formand, Niels blev enstem-
migt valgt. Vi ønsker ham 
tillykke med formandsvalget.  
 
 
Der var også valg af tre be-
styrelsesmedlemmer, Allan 
Nygaard og Henning Hvam, som begge 
modtog genvalg. P.g.a. Niels valg til for-
mand skulle der vælges 3 bestyrelsesmed-
lemmer. Efter nogen diskussion om en per-
son var opstillings berigtiget eller ej, blev 
resultater at, Allan Nygaard og Henning 
Hvam blev genvalgt, og Jørgen Søgaard 
blev nyvalgt til bestyrelsen. Til ny udvalgs-
formand for Kirsebærgrunden, blev valgt 
Peter Johansen. 
 
Dirigenten lukkede generalfor-
samlingen, men først overrakte 
Allan på vegne af SMK en  
stor kurv til afgående for- 
mand Carl Mølgaard, og tak- 
kede ham for et godt samar- 
bejde i de syv han har siddet 
i bestyrelsen, heraf de sidste 
seks år som formand. Og så 
blev der klappet af Carl. 
Aftenen sluttede med at SMK 
var vært for er par stykker 
smørrebrød og en øl eller vand.                    
                                                                                                  BSA 
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Formandens beretning 2012 
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 holder min sidste beretning som formand for Silke-
borg Motorbåd Klub, og jeg kan sige, at det er med en vis vemod jeg gør det, 
men det er også med en stor stolthed. 
 
I de 6 år jeg har siddet i formandsstolen, har jeg sammen med skiftende be-
styrelses-medlemmer sikret, at SMK har gennemgået en stor udvikling, vi har 
i fællesskab banket en 100 års jubilæumsfest på benene, fået et større spon-
sorat fra Tuborg Fonden, fået Klubhuset i Indelukket renoveret, nye møbler, 
nyt flot gulv, køkken renoveret, ny fedtudskiller og flisebelægning, huset ma-
let, ny eltavle, ny benzintank, nyt medlemssystem, nyt nøglesystem, ny 
hjemmeside, doneret en Hjertestarter af Garanti-foreningen Bilernes By og 
meget mere, og så tænker I, det lykkedes for ham at dræne kassen, men 
kære venner jeg overtog et SMK i 2007 med en egenkapital på 4,3 mil., men 
jeg afleverer et SMK med 6,5 mil., ja, ja tænker I det er værdistigning på 
grunde mv., det er ikke bestyrelses fortjeneste, men her kan vi glæde os 
over, at vi i 2007 havde en kassebeholdning på 1.020.000 kr. og vi aflever en 
kassebeholdning på 1.324.000 kr. ca. 304.00 kr. mere i kassen, derfor er vi 
stolte.  
  
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 2012 var et godt år for SMK, alt tyder på at 2013 bliver året, hvor der er 
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 2013. 

Formandens beretning på generalforsamlingen 
den 15. marts 2013 
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Først en eksklusion. 
Den 16. august 2012 sendte bestyrelsen et brev til et medlem, om at han var 
ekskluderet, og dermed ikke længere er medlem af SMK. 
 
Den svære beslutning blev truffet, efter at medlemmet stort set siden sin ind-
meldelse i SMK for et par år siden har brugt bro 2 og 56, som er beliggende 
ved Hjejleselskabets broer, som fast liggeplads for sin båd. 

Medlemmet har fået gentagne henvendelser om at fjerne båden, og bægeret 
blev fyldt op, da medlemmet i forbindelse med opringning fra næstformanden 
og formanden, hvor han i et klart sprog afviste at imødekomme vores henstil-
ling. 
 
SMK’s visioner. 
I 2011blev der sat nye mål for 2012. 
 
Visionerne var: 
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. 
 
Systemerne er: 

¨ SMK’s medlemsregister. 
¨ SMK’s regnskabssystem, som er integreret med hinanden. 

 
Disse visioner har givet bestyrelsen store udfordringer og en del arbejde. 
 
SMK’s medlemsregister og regnskabssystem. 
Denne del af visionen er nu på plads. 
 
Vi har fået et nyt foreningsprogram, der indeholder medlemssystem samt 
med Dregnskabssystem. 
 
Nye medlemmer kan nu indmelde sig og betale med Dankort via  
hjemmesiden. 
Den årlige kontingentopkrævning sker via PBS. 
 
Indmeldelse og betaling på marinekontoret kan nu også ske med dankort. 
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Alle nye medlemmer registreres automatisk i medlemssystemet, og betalin-
gen går ind i regnskabssystemet. 
 
Et foreningsprogram der er tilpasset fremtidens teknologi.  
 
Dette system har været en stor hjælp for SMK, og vil i fremtiden være med til 
at sikre SMK. 
 
Vi har valgt at opgradere til en ren online løsning, den er lidt dyrere, men er 
endnu mere fremtidssikret, og desuden den eneste løsning, som fremover vil 
blive supporteret og videreudviklet af leverandøren. 
 
Foreningssystemet er blevet godt modtaget af medlemmerne, 
nye som gamle. 
 
Stort set alle nye 75 medlemmer i 2012 har meldt sig ind og indtastet nød-
vendige medlemsoplysninger samt betalt for medlemsskabet via 
foreningspakken. 
 
Samtidig er det en stor glæde at se, at I har opdateret Jeres medlemsoplys-
ninger, vi har 822 medlemmer og 447 af jer har indtastet jeres mail adresse, 
så vi nu fra medlemsregisteret kan sende mail i et hug til alle jer,  
der har opdateret medlemsregisteret. 
 
Det er vigtigt, at alle får opdateret - med eller uden mail adresse - egne op-
lysninger i medlemsregisteret, disse oplysninger er betingelsen for, at I er 
omfattet af den kollektive ansvarsforsikring. Der har i året løb i SMK-Nyt væ-
ret anvisning på og vejledning i, hvordan du selv kan opdatere dine med-
lemsoplysninger.  
 
Medlemmer. 
Ved udgangen af 2011 var medlemstallet 887 medlemmer. 
Ved udgangen af 2012 var medlemstallet 822 fordelt på 605 almindelige, 183 
pensionister, 11 passive, 5 æresmedlemmer, 11 kontingent frie og 2 special-
kontingenter.  
 
I det nye foreningsprogram har det enkelte medlem mulighed for at oplyse 
fødselsdato og år. 
 
Det betyder ikke, at medlemmet når han bliver pensionist automatisk bliver 
pensionist medlem. 
 
Iflg. SMK’s vedtægter kan en pensionist få nedsat kontingent efter ansøg-
ning, en sådan ansøgning skal accepteres af bestyrelsen, såfremt medlem-
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opfylder betingelserne. 
 
Så det er det enkelte medlems eget ansvar at sikre, at han sender en an-
modning til bestyrelsen om at få sit kontingent nedsat, kontingent nedsættel-
sen træder i kraft i medlemsåret efter, at han er blevet pensionist, dog tidligst 
året efter, at han har søgt om at overgå til pensionistmedlem. Medlemsåret 
er fra 1. januar til 31. december. 
 
Økonomi. 
SMK har en meget stærk økonomi, det skyldes bl.a. at bestyrelsen i de sene-
ste år har fået accept på kontingentstigning og at medlemskontingentet er 
delt op, så alle nu betaler samme beløb til Brosamarbejdet og til ansvarsfor-
sikringen. 
 
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 2012 har vi haft store udgifter. 
Vi har fået ny fedtudskiller samt ny flisebelægning i gårdhaven. 
Vi har fået et nyt nøglesystem. 
Vi har fået ny gulv i klubhuset og mange andre forbedringer. 
Vi har genopført den ene manglende bro ved Kirsebærgrunden, som isen tog 
i 2011. 
Og så har vi store forandringer foran os. 
 
Jeg forudser, at SMK i løbet af få år skal have: 

Dankort betaling samt nye standere ved SMK´s brændstofsalg. 
To Varmepumper til opvarmning af klubhuset i Indelukket  
Ny bro i Sejs 
Ny bro ved Himmelbjerggrunden 
Nyt loft i klubhuset der støjdæmper 
Nye skydedøre 

Og tro mig, der kommer andre omkostningskrævende udgifter. 
En sidebemærkning. Bestyrelsen har allerede her i 2013 taget hul på den 
store kassebeholdning. Vi vedtog på bestyrelsesmødet den 13. februar i år 
en principbeslutning om, at vi skal have en ny combi tankstander til diesel og 
benzin, og at vi overgår til betaling med Dan/-Visakort, en omkostning på ca. 
250.000 kr. Vi tror på, at vi kan skabe et mer salg ved brug af dankort, at det 
så samtidig er et godt argument over for myndigheder, at der kan tankes pro-
blemfrit og miljørigtigt er kun et aktiv mere. Jeg har tilbudt bestyrelsen at kø-
re projektet færdig, og det det har de taget imod, jeg vil forsøge at hive spon-
sorpenge hjem til hjælp til betalingen af anlægget, vi har beregnet en afskriv-
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ningsperiode på 10 år, det første anlæg vi fik holdt i 40 år. 
 
Når vi taler økonomi, skal vi også huske på, at det ikke er sikkert, at vi frem-
over kan blive ved med at køre regnskabet og medlemsregistreringen med 
hjælp fra valgte bestyrelsesmedlemmer, og det selv om vi betaler for regn-
skabsføringen. 
 
Arne Sommer har meddelt, at han ikke genopstiller til næste valg, og her kan 
det så blive nødvendigt at få et revisionsfirma eller et firma, der fører regn-
skab til at overtage opgaven.  Det vil alt andet blive dyrere. 
 
Det glædelige er, at vi har et velfungerende foreningsprogram, som de fleste 
revisorer eller firmaer der udfører bogføringsopgaver kan overtage, det var 
en af årsagerne til, at valget faldt på det system, vi har i dag.  
 
Men bestyrelsen har dog det ønske, at regnskabet i det omfang det kan lade 
sig gøre, skal føres af en valgt kasserer, derfor er det en stor glæde at Arne 
Jørgensen har meddelt bestyrelsen, at han er kandidat til valget næste år, 
hvis hans helbred mv. stadig er ok til den tid. 
 
Men det forhindrer ikke andre medlemmer i at melde sig som kandidat til 
kasserer posten til næste år. En nyvalgt kasserer tilbydes kurser i Forenings-
regnskab, der afholdes i Hampen, her undervises også i, hvordan man bru-
ger foreningsprogrammet, herunder medlemssystemet. Kursusudgifterne 
betales af SMK. Posten som kasserer er aflønnet og betalingen aftales med 
bestyrelsen.  
 
Landstrøm. 
Bestyrelsen opfordrer til, at alle der bruger muligheden for at koble båden på 
landstrøm ikke bruger dette til el opvarmning af båden. Brand risikoen er stor 
ved denne form for opvarmning, og bestyrelsen henstiller, at dette ikke sker.  

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 Natur-
styrelsen og en del andre møder. 
 
Møde med udvalgte brugere af Sejsgrunden. 
Der har været en del polemik og utilfredshed med brugen og manglende an-
løbsmuligheder til Sejsgrunden. 
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Bestyrelse besluttede at tage tyren ved hornene, og indbød kendte 
brugere af Sejsgrunden til en dialog. 
 
Vi havde en god aften, og jeg er sikker på, at mødet havde en positiv effekt, 
så alle der fremover anløber grunden får en god oplevelse. 
 
På mødet lykkedes det at finde en ny formand for Sejsgrunden, Lars Toft. 
 
Lars går til sagen med højt humør, og jeg og den øvrige bestyrelse er glade 
for samarbejdet med Lars. 
 
Sejladsen på søerne  
I år har der været lidt mere ro på sejladsen på søerne, der har ikke været så 
meget negativ omtale, og det er godt for bådfolket. 
 
Dog kunne vi godt have undværet fældningen af broen ved Hattenæs, her 
var nogle unge mennesker ude at sejle i fars båd med en hastighed, som er 
helt uforståeligt og helt uforsvarligt, godt at ingen mennesker kom alvorligt til 
skade.  
 
Denne hændelse kan blive en dyr oplevelse for klubben, ingen tvivl om, at 
forsikringsselskaberne ser alvorligt på denne form for sejlads, og måske vil 
de tage risikoen op til fornyet vurdering, sker det, kan præmien få et alvorligt 
hak opad.  
 
SMK har benyttet denne tåbelige hændelse til at se på den måde, vi har regi-
streret medlemmerne på. Vi har strammet op, så det er det enkelte medlems 
eget ansvar, at hans båd er registeret entydigt i medlemsregisteret. Det er en 
forudsætning, at vi ud af de oplysninger vi har på båden, kan identificere 
den, og dermed være sikker på, at den tilhører medlemmet. 
 
De medlemmer der har flere både, skal have et medlemskab for hver båd, 
hvis de skal være omfattet af den kollektive ansvarsforsikret. 
 
Disse forhold har været omtalt og beskrevet i SMK-Nyt. 
 
Brosamarbejdet 
Det årlige møde i Brosamarbejdet blev holdt i Ry Marina.  
Brosynet i 2012 viste, at vi skal bruge 97.000,00 kr. til renovering af broerne i 
foråret 2013. Dette er under forudsætning af, at der ikke er sket yderligere 
skade på broerne i løbet af vinteren 2012- 2013. Det samlede budget for bro-
samarbejdet 2013 med broer, borde og bænke, skraldetømning, forsikring 
mv. er på kr. 171.285 
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Brosamarbejdet har en del udvidelses ønsker: 
Der sendes ansøgning om forlængelse af bro 27, 12 og 12 a, samt om tilla-
delse til at flytte 12 a ved de små fisk hen ved siden af bro 12. 
 
Vi aftalte, at kontingentet til Brosamarbejdet i 2013 er kr.125,00 pr medlem. 
 
Møde med Kultur og fritidsafdelingen. 
I november måned bad Kultur og Fritidsafdelingen bestyrelsen se på et for-
slag til at bådepladspriserne bliver ændret. 
 
De havde forestillet sig, at den nuværende gruppe C bliver delt op i en ny 
Gruppe C og D. 
Således at den nye gruppe C får en nedsættelse på 1000 kr. fra 8000 til 
7000 kr. og den nye gruppe D sættes op med 1000 kr. til 9000 kr. Der er 206 
pladser i den nuværende gruppe C og fordelingen ville så blive, at der skulle 
være 102 i den nye gruppe C og 104 i den nye gruppe D. 
 
Samtidigt kunne vi se, at der ville være 26 bådejere med en båd, hvor bå-
dens bredde betød, at de skulle placeres i den nye gruppe C, dem var der 
ikke plads til, så de ville blive placeret i gruppe D og dermed få en prisstig-
ning på 1000 kr. 
 
Efter en del skriverier frem og tilbage samt møde meddelte Kultur og Fritids-
afdelingen, fik vi den besked, at forslaget er taget af bordet, og at SMK ville 
blive indbudt til et møde i maj måned. 
 
Det bliver spændende at se, hvad de kommer med. 
 
Brosamarbejdets møde med Skov og Naturstyrelsen, Silkeborg. 
I januar måned 2012 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 2012 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. 
Derudover blev det aftalt, at sende ansøgning om forlængelse af bro 27, 12 
og 12 a samt flytte 12 a hen ved siden af bro 12. Disse ansøgninger er afle-
veret på mødet i januar måned i år. 
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 Ansøgninger har Skov og Naturstyrelsen lovet at se positivt på, før de sender 
dem videre til relevante kommuner. 
 
Til orientering kan jeg oplyse, at vi på mødet i januar måned 2013 har aftalt, 
at vi fjerner skraldespande fra de steder, hvor de kun i mindre omfang bliver 
brugt. Årsagen er, at vi må forudse, at der på et tidspunkt bliver krav om af-
faldssortering, derfor kære venner, tag skraldet med hjem, hvis der ikke er 
skraldespand. 
Der blev også aftalt, at der sættes bord bænke sæt op ved den nye bro 7, 
ved Assinghoved. 
 
Himmelbjerggrunden 
Et flot stykke arbejde er udført i 2012 med vedligeholdelse af grunden. Det er 
sket 
under kyndig ledelse af Niels og hans mange hjælpere. 
Niels har holdt grunden i en pæn og god stand, en stor tak til Niels. 
 
Kirsebærgrunden 
Den ene af de 2 broer isvinteren tog i 2011 blev ikke genopført i 2011, den er 
i 2012 blevet genopført 
 
Claus har som sædvanligt holdt grunden i en pæn og god stand, en stor tak 
til Claus. 
På før omtalte møde på Sejsgrunden var vi så heldige, at Lars Toft 
stillede sig til rådighed som grundformand, og det er vi rigtig glade for. 
Tak til dig Lars, men også en stor tak til alle, der fik grunden til at køre 
i perioden. 
 
Grunden har fået større aflåselig skraldespand, så vi fremover forhåbentligt 
bliver fri for at beboerne i Sejs bruger vores skraldespand til deres private 
affald. 
Poul Krog har repareret komfuret, sørget for at der er blevet opsat og spon-
soreret en mindre varmtvandsbeholder, som vinterbrugerne kan bruge, årsa-
gen er, at vi har konstateret, at der i vinterhalvåret har været gjort brug af 
bruserummene, bruserummene er til de sejlende medlemmer og ikke til al-
mindeligt brug hele året.  
 
Poul har også lavet SMS styring som supplement til varmestyreingen i 
Sejshuset, en stor tak til Poul for det flotte arbejde. 
 
Johnny har med hjælp af Joan stået for rengøringen af Sejshuset i 2012, og 
det er udført til SMK’s fulde tilfredshed. Det er med stor glæde, at de også i 
2013 har påtaget sig opgaven. 
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Broen på Sejsgrunden er ikke i god stand, bestyrelsen håber, at vi kan ud-
skyde en større renovering/-udskiftning til 2014. 
 
Klubhus og værksted. 
Her har formand Jørgen sammen med Jesper 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, 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 2012. Det er udført til SMK’s fulde tilfreds-
hed. Det er med stor glæde, at de også i 2013 har påtaget sig opgaven. 
 
Lys på søen 
Lys på søen har Ole sørget for var i orden, det har han gjort til vores store 
tilfredshed. 
En stor tak til Ole for hans flotte arbejde. 
Ole har også sponsoreret det flotte logo som hænger i klubhuset, også her 
en stor tak. 
 
IT & EDB 
Her har Arne Jørgensen ydet en indsats langt ud over, hvad man kan forven-
te af et udvalgsmedlem.  
 
Arne fortsætter ufortrødent med at stå for medlemsopdateringsdelen, når et 
medlem beder om nyt password mv. Arne har nu fået 447 medlemmer regi-
steret med mail adresse, flot arbejde. 
 
Samtidig er Arne på sidelinjen, når kasseren og formanden kører sur i syste-
met. 
 
Derudover har Arne kodet samtlige nøgler og døre i det nye nøglesystem, 
også her har vi stor glæde af Arnes EDB kunnen. 
 
En stor tak til Arne. 
 
Frikadellekonkurrencen. 
Her sørgede frikadelle Peter for at konkurrencen også i 2012 blev afviklet til 
stor glæde for alle deltagere. Dog har det været ryster fremme om korrupti-
on, da 1 og 3 pladsen blev besat af Johansen familien, 2 pladsen blev besat 
af en nær ven af familien. 
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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.  
 
Fastelavn. 
Vanen tro havde Jens og Grete styr på, at børnene fik katten slået af tønden. 
 
Brændstofsalget. 
Ryan har i 2012 stået for pasningen af brændstofsalget, og det har han gjort, 
så brugerne er meget tilfredse, og det er bestyrelsen også. Ryan, tager 2013 
med, og det er vi glade for. 
 
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 2013 med, og det er vi 
meget glade for. 
 
Afrigger festen. 
Igen i 2012 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 20, som meldte sig til. 
 
En rigtig stor tak til de 20 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. 
 
Øvrige udvalgsformænd. 
Allan der kører SMK-Nyt og hjemmesiden har igen gjort det flot. 
Henning der står for kontakten til Hardy, melder om godt samarbejde. 
Niels som har grundene tager sig godt af udvalgsformændene. 
Jesper har sat nye skilte og koste på en stor del af brosamarbejdets broer, 
samt stået flot for indelukket. 
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Klubhuset. 
Der har været større ombygningsarbejde på klubhuset i Indelukket. Gårdha-
ven har fået ny belægning. Hardy har sat nye møbler op i gårdhaven, fedtud-
skilleren er skiftet og gulvet i klubhuset er fornyet.  
Henning og den øvrige del af bestyrelsen er meget opmærksom på at alt er i 
god stand. 
 
Rabataftale. 
Rabat aftalen til Indelukkets Spisested fungerer til alles tilfredshed, derfor er 
det aftalt med Hardy, at den fortsætter uændret i 2013. 
 
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 2013 vil få glæde af rabatkortet. 
 
Bestyrelsen er meget tilfredse med Hardy som forpagter, så også en stor tak 
til ham for hans flotte arbejde. 
 
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 
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Fastelavn for børn 2013 

 Søndag den 17. februar var 26 børn, deres forældre og  bedsteforældre  
mødt op ved klubhuset i Indelukket, for at slå katten af tønden.   

Jens Würtz bød velkommen, 
og forklarede programmet for 
eftermiddagen. Derefter sam-
ledes alle børnene i gårdha-
ven. 

Vejret var i år noget køligt, 
dog uden sne i luften.                     

Børnene blev delt op i 
to hold efter højde, det 
styrede Jens egenhæn-
digt. Nu var det tid til 
slå til tønderne.  
 

Der blev slået hårdt til 
tønderne, men de små 
fik en lille smule hjælp, 
og pludselig væltede 
karamellerne ud.                   
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De store børn 
kunne også 
være med, og 
de klarede det 
selv til sidste 
pind. 
 

Tilbage i varmen i klubhuset var 
der sodavand og fastelavnsboller til 
børnene, og alle de fint udklædte 
børn fik en lille gave med hjem fra 
SMK. 

 
 
Tre af de fire stolte 
kattekonger og katte-
dronninger.  
Caroline Hansen, 
Cecilie Simonsen og 
Emmely Heinsøe. 
Den sidste kattekon-
ge Gustav Mikkelsen 
var ikke til at finde. 
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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4 besætninger fra SMK på Filippinerne 

Efter at have været på Filippinerne i marts 2012, sad vi en dag på 
"Bjerget" og talte om turen og muligvis en tur igen i 2013, da var 
der nogle af "Bjergbønderne" der sagde at skulle vi afsted igen ville 
de gerne med. Det tænkte vi kunne være meget skægt. Der blev 
holdt et mini møde hos Susan og Allan, hvor det blev aftalt at vi 
skulle prøve rejse rejsen F7 fra bureauet CC Travel, med start først 
i februar 2013, det var en rejse på 17 dage, med henholdsvis 6 
overnatninger på Coco Beach og 7 overnatninger på øen Boracay. 
Afrejsen skulle foregå fra København med Qatar Airways. Pris 
12570 kr. rejsen var inkluderet. 

1. En skræddersyet pyjamas af melsække 

2. En halvdags udflugt med barbecue på Haligigi standen 

3. 60 min ”full body massage 

4. Et prøvedyk i poolen med dansk instruktør 

5. Morgenmad serveret på terrassen en af dagene.     

Vi satte deadline for tilmelding til 21-07-2012 , Eva og jeg tænkte 
at det bare var snak fra de andre, at det nok kun blev os to der 
skulle afsted, men den 21-7 var vi 4 besætninger + venner der var 
tilmeldt ialt 7 par. Det var Søs og Ole "Glenten", Susan og Allan 
"MiniMik", Anna og Peter "Valborg", Eva og Leif "Mette Mai", Eva og 
Ib (Herlev), Lissi og Jens, Mika Eva og ”Grill” Bent. 
 Der blev holdt endnu et møde hos Susan og Allan (det er dem der 
har bedst plads) hvor Eva og Leif fortalte lidt om turen da vi havde 
været der nede 6 gange før. Vi sendte en mail til Kristina fra CC 
Travel med vores ønsker til turen. 
 
 1. At flyve fra Billund. 
 2. At lave prøve dykket om til en middag på den eneste roterende              
restaurant på Filippinerne Dona Lina. 
 
Der kom hurtigt svar fra Kristina med at det var iorden fra Billund 
med KLM til Amsterdam derfra med en mellemlanding på Taiwan 
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2. At lave prøve dykket om til en middag på den eneste roterende              

videre til Manilla på Filippinerne. En middag på Dona Lina blev også 
klaret, da som hun skrev at vi var gamle kunder pris i alt. 12700 
kr.  
 Lørdag den 02-02-13 blev vi alle hentet hjemme af en bus Ole 
havde arrangeret, og kørt til Billund. Flyet afgik kl. 18.30 og 
kl.19.40 var vi i Amsterdam Kl. 20.50 afgang mod Manilla en tur 
på ca.16 timer. Der var bestilt flysæder hjemmefra, så vi sad sam-
let i den store Boeing 777 med plads til 425 passagerer. En lang 
tur, men vi overlevede alle. 
Kl.1925 lokal tid (7 timers tidsforskel) ankomst Manilla, hvor der 
stod en repræsentant fra CC og tog imod os, fik sendt os videre til 
hotel Berjaya , blev indlogeret og mødtes udenfor hotellet til lidt 
hygge i aften varmen, i seng ved midnatstid , da det var tidlig op 
næste morgen med afgang mod Coco Beach. (Coco Beach er et 10 
hektar stort område med 110 hytter og værelser, hvor alt er lavet 
af naturmaterialer, herfra kan man tage en banca ind til byen Puer-
to Galera en tur på ca 10 min. pris 250 pesos for hele båden hvor 
der er plads til 7 personer) 
 Mandag den 4-2 kørte vi fra hotellet kl.0700 igennem Manillas 
myldre trafik mod havnebyen Batangas som vi ankom til ca.to en 
halv time senere, blev anbragt i tre forskellige bancaer, da der var 
mange der skulle til øen Mindoro hvor Coco ligger, en sejltur på ca, 
1,5 time 
 
 

Vores banca som 
vi sejlede fra        
Batangas og til 
Coco beach med.  
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Ankomst til resortet, hvor alle lige fra tjenere og receptionister står 
og synger os velkommen, en perlekrans om halsen og en kokosnød 
med en ubestemmelig drik til alle. Vi havde hjemmefra ønsket os 
hytterne 
fra nr.31 
og opefter , 
de ligger 
bag Dona 
Lina og 
med en 
dejlig ud-
sigt til sol-
nedgangen. 
det ønske 
blev op-
fyldt. 
Beach 
drengene 
bragte vo-
res bagage 
op til hytterne, heldigvis der var drønvarmt ca. 35 gr. og hytterne 
ligger lige så højt som at gå op på Karolina Amalie høj, så det var 
med ikke at have glemt noget når vi gik ned til morgen maden.  
 
 
Tilbage til 
Coco hvor vi 
havde be-
stilt bord til 
barbecue 
fest om af-
tenen, en 
hyggelig af-
ten, hvor 
det bedste 
var at se Susans ansigt da det lokale orke-
ster Coco Band stod foran hende og sang 
Kim Larsens Susan Himmelblå med filippinsk 
accent. 
                          Fortsættes i næste nr. 
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Tur til Karup lufthavn. 
D.22-04-2013 kl 18.00 

 
 

Vi har fået mulighed for en 
rundvisning på Karup luft-
havn. 
 
Vi skal selv køre der ud, så 
vil der blive stillet en bus til 
vores fortsatte transport rundt 
på pladsen. 
 
 
 
Der vil komme nærmer information på hjemmesiden.  
SMK vil være vært ved en sandwich og en øl eller vand. 
Tilmelding til Allan på mail:alny@tdc.dk  Senest d. 17-04-2013. 
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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 

 
Se SMK Nyt i farver  
  
Gå ind på vores hjemme-
side under: 
www.s-m-k.dk/klubbladet-
smk-nyt 
SMK-Nyt der er udkommet. 
 
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  •  Nørhedevej 14, Lyne  •  6880 Tarm 
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 standerstrygning til 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 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 
Viggo Bøgedal Svejbæklund  8683 7810 



Kastaniehøjvej 37 • 8600 Silkeborg •  
Tlf. 82 52 66 60 • Fax 82 52 66 66 

 www.stark.dk/silkeborg 28 

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 - 

 



                                                                                                                                           
  

30 

♦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: 

Søndag d.23. juni 2013 19:00  

Sankt Hans bål på Sejs grunden 

Vi mødes Sankt Hans aften kl. 19.00 til bål og hekseaf-
brænding på Sejsgrunden. Der er båltale og pølser samt 

drikkevarer til store og små. 

Frikadellekonkurrence 

Lørdag 17. august 2013 17:00 

Hvert år er der en konkurrence i, hvem af klubbens med-
lemmer der laver de bedste frikadeller. Alle der har båd 
med mulighed for at stege en frikadelle, kan være med i 

konkurrencen.Opgaven er, at skibets kaptajn (en mand) skal 
lave søens bedste frikadelle. 

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 


