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Udvalgene Formand Telefon 

Brosamarbejdet 
Arne Sommer 
Allan Nygaard 

4082 3333 
40153981 

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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                    Formanden har ordet. 
 
 
 

Allerede 
- så gik den sommer 
 
Nu skal vi snart til at tænke på at have båden op, og have gjort den 
vinterklar. Vi har haft en forrygende sommer med en masse solskin. 
Faktisk er der ca. 200 dage fra standerhejsning til standerstrygning, og 
vi har virkelig haft mulighed for at udnytte dem på vandet. 
 
I år har vi rigtig fået brugt den nye gårdhave ved ”Indelukkets Spise-
sted”, både til en hyggesludder og til at sidde og spise sin mad. 
 
På grundene har der også været fyldt op med både næsten hver week-
end. Vores broer har ikke været helt i orden i år. Det er på grund af 
budgettet, der er overskredet, så det forventer vi, at vi kan rette op på 
næste år. Det er jo ikke kun os selv, der bestemmer, men hele brosa-
marbejdet mellem Ry, Silkeborg og sejlklubben. 
 
Det nye tankanlæg kører rigtig godt - så godt, at vi faktisk er løbet tør 
for brændstof to gange. Det skyldes dog en fejlvisning på måleren. Det 
skulle være på plads nu. 
 
Jeg havde regnet med, at jeg kunne fortælle mere om kommunens pla-
ner for Indelukket, men jeg har endnu intet hørt derfra. SMK har pla-
nerne klar, så vi venter bare på deres udspil. Vi har blandt andet bedt 
om en pavillon ved vandet, hvor der også er toiletter mm. Grønt områ-
de ved vandet, P-pladser ved skoven. Bedre tilkørsel til Indelukket og 
mange andre småting. Så vi ser med spænding frem til et godt samar-
bejde om disse ting. 
 
                                Nyd den del af sæsonen der er tilbage. 
                                 Niels 
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Pressemeddelelse; 
Søndag den 29/9 2013 vil restaurant ”Indelukkets Spisested”, Åhave 
Allé 9C, 8600 Silkeborg sætte fokus på den lækre ret Stjerneskud og 
varianten Stjernekaster. 
På den dag vil disse retter være de eneste på menukortet fra kl. 11:00 
til kl. 20:00 og til en speciel lav pris. Der kan ikke reserveres bord til 
denne dag. 
Formålet med dette er at udbrede kendskabet til, hvad disse retter be-
står af samt at se hvor mange portioner af disse retter der kan langes 
over disken på denne dag. 
Alle får denne dag mulighed for, at deltage i lodtrækningen om et ga-
vekort blandt de, som kommer tættest på med et gæt på hvor mange 
portioner der bliver solgt på dagen. Sedler til udfyldelse fås i restau-
ranten. 
I forbindelse med dette arrangement vil der i øvrigt være repræsentan-
ter for bestyrelsen i Silkeborg Motorbåd-klub til stede i klubhuset, så 
motorbådssejlere der ikke allerede er medlemmer af klubben, kan få 
en orientering om hvilke goder, man som medlem kan opnå. (Adgang 
til anløbsbroer og andre faciliteter m.v.). 

Stjerneskud i lange baner. 

Kom og vær med til at sætte en  

rekord, der vil i løbet af hele dagen 

blive lavet en hel stribe af stjerne- 

skud, så der vil også være en til jer. 

Pris: 1 alm. Stjerneskud m. 1 glas  
hvidvin eller en stor fadøl. 

   KUN: kr.75 ,-  

INGEN RABAT PÅ DENNE PRIS   

                                   HARDY           
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Sejshuset males  
 

Her i sommer har vores grundformand Lars Toft, sammen med mange 
andre gode kræfter forestået en lettere opfriskning af Sejshuset. 
Her er Leif  -  Mette og Lars i fuldgang med at give trappe og gelæn-
der en gang maling. 
Borde og stole har også fået en ordentlig omgang, så de fremtræder 
i en rigtig pæn stand. 
 
Der har været mange besøgende på grunden her i sommer, men der har 
kun været ros til den måde som den er blevet brugt på, der har stort set  
altid været ryddet op, og været pænt og indbydende. 
Dette skyldes dog også vores rengørings par Joan og Johnny, som har 
holdt rent på fortræffelig vis. 
 
Tak til alle som har givet en hånd med. 
                                                                                                
                                                                                                                                                                                                                    ALNY 
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Frikadelle konkurrence på  
Himmelbjerggrunden 

 
Den 17/08-2013 stod den på frikadeller ad libitum på himmelbjerg-
grunden. 
Om det var det gode vejr, eller ønsket om at vælte brødrene Johansen 
af pinden, vides ikke, men da kl. var 15 var der ankommet 19 både, og 
der blev ved med at komme konkurrence ivrige mænd. 
 Så da start skuddet lød kl. 17, 
stod der 25 mænd i kø for at 
melde sig, under deres båds 
navn, (formanden måtte dog 
søge hjælp hos konen, det 
navn kunne han i kampens 
hede ikke huske) samt for at få 
deres råmaterialer godkendt, 
og udleveret et nr, hos dom-
mer Anna. 
Kvinderne blev delt op i 
 grupper, så de kunne gå til 
bådene, for at kontrollere at 

der ikke blev snydt, 
der kunne det være en 
god ide at have en 
lille en til ganen klar, 
så vi blev venligere 
stemt, under kontrol-
len.  
 
De strenge dommere 
votere, mens Heidi 
holder vagt. 
←← 
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Jan Feder lånte lidt kogegrej hist og her, så han kunne få 
banket et frikadelle køkken op. 
Torben Bach var ikke inde i varmen hos konkurrenterne, da 
han havde medbragt en håndmikser. 
Kl. 18 skulle to frikadeller fra hver deltager leveres hos 
dommeren. 
Så blev der ellers smagt på deller, der både var gule af karry, 
oversaltet, tørre og fede. 
Men da pointerne var talt sammen stod det klart at Poul  
Erik i ”Inga” havde vundet frikadelle konkurrencen 2013. 
 

 
Der var præmier til alle, og de var alle sammen  

indsamlet af Peter Johansen,  
Tak til Peter for det store arbejde 

 
 
  
 

 Vores sponsorer 
 

Indelukkets spisested, KJ Klimateknik, Oles auto  
Føtex Torvet, Siim Marina, Sejs Marina 
Dagligbrugsen Spættevej, Franks Auto 
Malernes Andels-forretning Silkeborg 

 Riisbjerg Marina, Leon købmand,  
FTZ Silkeborg, Hjørnegrillen 
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    Nr. 1, 2 og 3. →→ 
 
 
Den samlede liste: 
  
Nr.1 Poul Erik i ”Inga”  
Nr. 2 Poul i Pokì 
Nr. 3 Ib i Ida 2 
Nr. 4 Andreas i Emeli 
Nr. 5 Ole i Glenten 1 
Nr. 6 Peter i Edvind 
Nr. 7 Peter i Glenten 2 
Nr. 8 Torben i Fibbi 
Nr. 9 Gert i Lotte 
Nr. 10 Niels i Libra 
Nr. 11 Thorkild i Mona 
Nr. 12 Leif i Mette Maj 
Nr. 13 Allan i Minimik 
Nr. 14 Sten i Chabri 
Nr. 15 Kåre i Driver 
Nr. 16 Jesper i Shiva 
Nr. 17 Kaj i Falcon 
Nr. 18 Erik i Mirah 
Nr. 19 Peter i Valborg 
Nr. 20 Leif i Gugge 
Nr. 21 Jan i Simatri 
Nr. 22 Leo i Kipeto 
Nr. 23 Mathias i 2308 
Nr. 24 Johnny i Jojo 
Nr. 25 Svend Åge i Flammen. 
                                                                                                  Annemette Søgaard 
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Kontingentopkrævning for medlemsåret 2014 

 
 

Nu nærmer årsskiftet sig - dette er det sidste nummer af SMK-nyt i år - 
og dermed også udsendelse af kontingentopkrævninger. Det giver mig 
anledning til at gentage følgende opfordringer til alle medlemmer. 
 
Kontroller om din postadresse i vort medlemskartotek er korrekt og 
fyldestgørende. Hvis der er rettelser kan man henvende sig til under-
tegnede via mail eller sms til 42 50 10 62. 
 
Udsendelse af opkrævninger er ikke omkostningsfrit, så hvis det antal 
opkrævninger, som skal udsendes kan reduceres til det absolut nød-
vendige antal vil der være penge tjent for foreningen. 
 
Hvis du derfor allerede nu ved, at du ikke ønsker at forny dit medlem-
skab for det kommende år, vil jeg opfordre til, at du snarest meddeler 
formanden, kassereren eller undertegnede, at du ønsker, at blive meldt 
ud pr. 31/12 2013. Derved kan vi undgå at skulle sende overflødige 
opkrævninger ud til medlemmer, som alligevel ikke har planer om at 
betale dem. 
 
Når vi så har sendt kontingentopkrævningerne ud til dem, som forven-
tes at ville fortsætte deres medlemskab, er det af stor betydning, at den 
anførte betalingsfrist overholdes. 
 
Hvis du først kommer i tanker om, at du ikke ønsker at forny dit med-
lemskab når du modtager kontingentopkrævningen kan du spare for-
eningen for omkostninger til rykning – ved straks athenvende dig til 
formanden, kassereren eller undertegnede for udmeldelse. 
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Hvis betalingsfristen ikke overholdes, påføres S-M-K et unødigt res-
sourceforbrug i forbindelse med rykning. Dette ressourceforbrug må vi 
bede de medlemmer - som ikke betaler indenfor den angivne   
frist – betale i form af et rykkergebyr. Dette gebyr vil fremgå af en ny 
opkrævning, som vil blive udsendt til de medlemmer, som ikke har 
betalt ved fristens udløb. 
 
Som det fremgår af foranstående er dette gebyr til dækning af ekstra-
omkostninger og det skal betales af dem som påfører os disse omkost-
ninger. Det er altså ikke i orden, at man finder den oprindelige 
opkrævning frem og lægger den til betaling når man modtager  
en rykker. 
 
Hvis man vil undgå, at kontingentbetalingen ”glemmes” kan jeg anbe-
fale, at man benytter sig af muligheden for at foretage betalingen via 
betalingsservice. 
 
De som modtog en kontingentopkrævning for 2013, modtog samtidig 
de nødvendige oplysninger til at lægge kontingentbetalingen ind på 
betalingsservice. 
 
Hvis man ikke er i besiddelse af disse oplysninger er man velkommen 
til, at rette henvendelse til mig, så vil jeg fremsende de nødvendige 
oplysninger. 
 
Med venlig hilsen og håb om rettidig indbetaling af  
kontingent for 2014. 
 
Arne Jørgensen 
medlemsadmin@s-m-k.dk 
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Ost på  
Bjerget 

Igen i år havde Heidi og Steen  
inviteret til oste bord på  
Himmelbjerggrunden. 
Invitationen var en som gik rundt 
fra mund til mund, alle var vel-
kommen. Denne gang var vi 26 
SMKer som var mødt op.  
← Det flotte ostebord. 

Heidi og Steen ville bage alt 
det brød, som vi kunne spise, 
betingelsen var bare at vi kom 
med en ost. Der var ingen be-
tingelser for hvilken ost som 
det skulle være, så resultatet 
blev rigtig mange forskellige 
oste. Nogle kom dog med en 
spegepølse, bare sådan lige for 
en forandrings skyld.    
 
Heidi med hendes og Steens 
friskbagte brød              → 

 



Det blev godt besøgt, det dejlige ostebord ↑ 
 Alle var oppe for at skære sig en skive ost, som blev nydt sammen 
med en lille kold snaps. Senere kom der også flere forskellige  
ostekager på bordet, de smagte rigtig godt til kaffen. Senere var der 
hygge ved bordene og eftermiddagen gik hurtigt, samtidig med at bor-
det blev lettet for oste. Om aftenen tændte Leif op på bålpladsen og  vi 
samledes omkring bålet.  
                                                                            Hygge ved bordene↓ 
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Joller på 
Sejsgrunden 

 

Vi skal have de joller som ligger på Sejsgrunden mærket op 
med navn og nummer. 
Evt. både der ikke er med navn og telefonnummer bliver fjernet 
den 1. april 2014 
 De joller på Sejsgrunden, som er ikke fjernet/mærket op efter 
den 1. april 2014 "vil blive bortsolgt på auktion efter nærmere 
opslag.  
Auktions provenuet tilfalder klubben" . 
Det er de 2 joller i midten som vi ikke ved hvem er ejermanden 
til, så få dem mærket op snarrest. 
                                                                              Bestyrelsen 
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Julebanko i klubhuset 
D. 29 november kl.19.00 

 
 
 
 
 
 

Silkeborg Motorbådklub har sit årlige julebanko i klubhuset. 

Det er en aktivitet, der er stor tilslutning til. 

Mange frivillige hjælpere har igennem årene gjort et stort stykke     
arbejde og sørget for, at rigtigt mange har sponsoreret gode gaver til 

bankospillet. 

Det er blevet en tradition, at medlemmer starter aftenen med at spise i 
klubbens restaurant. 

Bestil derfor altid bord, hvis du ønsker at spise før bankospillet 
Igen i år har Hardy et godt tilbud til klubbens medlemmer. 

2 store skiver flæskesteg m. hvide/brune kartofler,                       
samt rødkål og surt. 

Kun for klubbens medlemmer 

Kr 69,- 
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Juletræ for børn 

D. 1 December kl. 15.00 

Festen er altid en søndag, og børnene 
med forældre eller bedsteforældre  
møder op kl. 15.00 

Klubbens medlemmers børn og børne-
børn har meget glæde af juletræsfesten, 
der hvert år holdes i klubhuset.  

Der er godteposer til børnene, og de voksne hygger sig med 
gløg og æbleskiver. 

  HUSK: tilmelding til Jens på tlf. 8685 1325  og oplyse,       
hvor mange børn der deltager. 
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Inter 8800 
Årg. 1991 
Yanmar 

88hk 
Pris: 

289.000,- 
 
Dejlig båd med 
agter kahyt og 
meget udstyr 
Bla. dobbelt 
batteri lader, varme, bovpropel, VHF, GPS, radio m. cd og meget 
andet. Ny turbo monteret i 2013. 
Kontakt Claus Nollin på mobtlf. 24434813 for mere information,  
samt en evt. prøvetur. Beliggende i Juelsminde. 

Saga 24  
Årg.: 1978 
Pris 99.000 
Toyota 58hk die-
sel årg.: 1995 
En god sødygtig 
klassisk båd med 
et rigtig godt 
stort cockpit 
med mange sid-
depladser. 
Båden frem træder meget velholdt. Kompas. GPS, Fishfinder. Ra-
dio m. cd. Koldt og varmt trykvand. Varme. 2 år gammel kaleche. 
Vinter kaleche og vinter stativ. Kontakt:Torben Bach på mobiltelf  
22478710 for en prøve tur. Båden ligger i Indelukket i Silkeborg 
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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 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 
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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   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: 

Afriggerfest 

12. oktober 2013 kl. 18:00 i Klubhuset Indelukket  

Standerstrygning 

13. oktober 2013 kl. 10:00 i Klubhuset Indelukket   

Julebanko  

29. november 2013 kl. 19:00 i Klubhuset Indelukket  

Juletræ for børn 

1. december 2013 kl. 15:00 i Klubhuset Indelukket 

 

SMK - nyt, udkommer fire gange om året, januar, april, juli, oktober  

og bliver sendt ud til alle SMK's medlemmer. Alle medlemmer kan få 

indlæg med i bladet. Det kan være ris eller ros, du har en god idé, det 

kan være en oplevelse på søen, eller et eller andet du vil indvie os an-

dre i. Kontakt mig på bladet, så vi kan få netop dit indlæg med. 

 
Redaktør:  Allan Nygaard Tlf. 86 80 44 44 

Allan-nygaard@c.dk 


