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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 Würtz  8685 1325 



 
 
 

              Formandens hjørne 
 
                     Året 2013 

 
Så  gik endnu et år. Sikke et år. Masser af solskin og mulighed for 
mange gode sejlture. I året der gik, var der kun ganske få uheld på sø-
erne, så alt i alt var det et fantastisk år. 
 
Nu står bådene pakket godt ind på land. Stormene ”Allan” og ”Bodil” 
har tjekket om alle presenninger og stativer er surret godt fast. Det var 
desværre ikke alle, der havde gjort det. 
 
Selv vores grunde gik ikke ram forbi. På Sejsgrunden væltede vores 
hegn over til naboen, og på Himmelbjerggrunden væltede tre store træ-
er. Det ene ned over bålstedet. Vi har nu, med mange medlemmers 
hjælp, fået plantet de 350 nye træer, der var indkøbt til Himmelbjerg-
grunden. Heraf er der ca. 100 frugttræer, mange så store, at de formo-
dentlig vil give frugt allerede til sommer. Så bliver der noget både til 
sejlerne og skovens dyr. 
 
Vi skriver nu 2014 og efter vel overstået juleferie, er bestyrelsen nu 
parat til at tage en ny tørn. Den næste store samling er generalforsam-
lingen i marts. Jeg opfordrer igen medlemmer – såvel nye som gamle – 
til at stille op til bestyrelse og udvalg. Det er ikke svært, arbejdspresset 
ikke for voldsomt. 
Der er altid en hjælpende hånd, hvis der er behov for det. Har du lyst, 
så hold dig endelig ikke tilbage. Dette er klubben, hvor der er plads til 
alle. Kontakt mig hurtigst muligt på mail: formand@s-m-k.dk hvis det 
er noget for dig. 
 
I håb om et godt 2014 
 
Niels 



Medlemskab af Danske Tursejlere. 
 

SMK har tegnet et klubmedlemsskab hos Danske tursejlere 
(www.dansketursejlere.dk).      Medlemsskabet betyder, at SMK-
medlemmer, som er eller ønsker at blive medlem af Danske Tursejlere 
kan opnå en rabat på medlemsskabet jf. nedenstående uddrag af ind-
meldelsesformularen for klubber i Danske Tursejlere: 

Efterfølgende udfærdiges medlemslister på de medlemmer af klubben, 
der ønsker medlemskab af Danske Tursejlere. Klublisterne skal inde-
holde navn, adresse og bådtype. Hvert medlem betaler kr. 315,- for sit 
personlige medlemskab. 

Når indbetaling har fundet sted, har hvert betalende medlem en an-
svarsforsikring, gældende for en båd, med en persondækning på kr. 
20.000.000,- og en tingskadedækning på kr. 5.000.000,-.  

Forsikringen er gældende fra 1/1-31/12 i det pågældende år. 

Hvert år i december måned modtager klubben en liste fra Danske Tur-
sejlere, indeholdende navne på de medlemmer af klubben, vi har regi-
streret. Klublisten returneres med eventuelle rettelser og påføres nye 
medlemmer. 

 

Medlemmer af SMK, som er eller ønsker at blive medlem i Danske 
Tursejlere kan altså rette henvendelse til Medlemsadministrator 
(medlemsadmin@s-m-k.dk) for at blive registreret på listen. 
 

SMK-skibsbibliotek 
Til orientering kan det oplyses, at et medlem har doneret et anseligt 
antal skønlitterære bøger (Krimier m.m.) til benyttelse af klubbens 
medlemmer. Disse bøger - til udlån eller ombytning - forefindes i en 
reol til venstre for indgangsdøren i værkstedet i indelukket og er til fri 
afbenyttelse af medlemmer, som mangler læsestof i båden. Man er na-
turligvis også velkommen til at yde supplerende donationer. 



  6 

 
 Stjerneskud og stjernekastere 

I Klubhuset 
Søndag den 29. september serverede Hardy  fra Indelukkets 
Spisested kun stjerneskud og stjernekastere. Hardy  ville se 
hvor mange  af de to varianter af fisketallerkener han kunne 
servere  på en 
dag.  
Hardy startede 
tidligt med for-
beredelserne , 
alt skulle være 
parat til det 
store   
rykind. 
 
Hardy fortalte at et stjerneskud består af en dampet fiskefi-
let  og en stegt fiskefilet hvorimod en stjernekaster består af 
to stegte fiskefileter. Begge varianter serveret på franskbrød 
med rejer, tomat, agurk og med dressing. 

Allerede sidst på 
formiddagen be-
gyndte der at 
komme folk i 
klubhuset, nogle 
for at tage stjer-
neskud/
stjernekasterne 
med hjem. 
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Ved middagstid 
var der fyldt op i 
klubhuset og der 
var kø ved lugen, 
heldigvis var vej-
ret så godt,  at 
man kunne sidde 
udenfor i gårdha-
ven. 

I forbindel-
se med 
stjerne-
skudsdagen, 
havde Har-
dy lavet en 
konkurren-
ce , hvem 

der kom tættest på hvor mange stjerneskud/stjernekastere 
der blev serveret denne dag. Der blev solgt 723 af slagsen, 
og tættes på det kom Ida på syv år der havde gættet på 722. 
Ida der kommer fra Ålborg var sammen med sine bedstefor-
ældre i klubhuset for 
at spise.  Ida Marie 
vandt en stor dåse 
chokolade og en mid-
dag for familien i In-
delukkets Spisehus.                                                        
                                   BSA 
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Afriggerfest  

Den 12. oktober var  der afriggerfest  i klubhuset i Indeluk-
ket. 
 
Deltagerne 
kom til  klub-
huset i god tid,  
og stemningen 
var god fra be-
gyndelsen, og 
snakken gik, 
om den gode 
sejlersæson, 
det havde været med godt vejr det meste af sommeren.   
 

 
Formand for SMK,  
Niels  Johansen  bød  
selskabet velkom-
men, og takkede  de  
der i årets løb har la-
vet et stort stykke fri-
villigt arbejde for 
klubben,  formanden 
sluttede af med at 
ønske alle en god af-
ten, med god mad og 
drikke, og en svingom 
til sidst.  



Hardy fra Indelukkets Spisested fortalte om aftenens menu. 
Der var inspireret af det  italienske og det kinesiske køkken. 
Der var forskellige forårsruller,  svinekød i sur/sødsovs,  ok-
sekød og kylling i 
forskellige sovse, 
og fra det italien-
ske  Parmaskinke, 
forskellige pasta-
er, og hertil man-
ge salater. Efter 
middagen var der 
Kaffe med  kager 
og tærter til. 
 
Efter middagen og kaffen spillede 
Jens Chr. Sørensen de gode  sø-
mandssange og alle sang  lystigt  
med 

Så blev der spillet op til 
dans,  og danse gulvet 
blev flittigt  brugt. Senere  
var der skipperlabskovs 
til natmad.   

En stor tak til festudvalget og til Hardy og hans personale 
for en god Afriggerfest.                                                       BSA                                           



Juletræ for børn 
 
Søndag den 1.december var børn, for-
ældre  og bedsteforældre samlet til jule-
træsfest i klubhuset. 
Jens og Grethe havde fået en ny hjælper 
Annemette Søgaard. 
Annemette fik hjælp af børnene til at 
pynte juletræet, og dekorere klubhuset 
med juleting. 
 
 
 
 

Allan Nygaard fra bestyrelsen  
bød velkommen, og ønskede  
alle en god juletræsfest. 
Børn og voksne samledes om 
juletræet, og der blev danset 
om juletræet og sunget de 
gamle julesange og en enkelt af 
de nye.   
   

 
Efter at have 
danset om 
juletræet, 

var det tid til 
at kalde på 
julemanden 
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Børnene råbte meget højt 
”julemand, julemand, julemand” 
og langt om længe bankede det 
meget hårdt på døren, og hvem 
åbnede døren , det gjorde jule-
manden, med en stor sæk på 
ryggen.  
I sækken havde julemanden 
godteposer til børnene.  
Efter at noget af den store god-
tepose var spist, læste Anne-

mette en julehistorie, der blev også 
tid til  at prøve at tegne en næse på 
rensdyret Rudolf,  mens børnene 
havde et bind for øjnene, det kom 
der en meget sjov tegning ud af.  
 

Juletræsfesten var et rigtigt 
godt arrangement, og SMK 
vil gerne sige tak til Jens, 
Grethe og Annemette for 
det store  arbejde  de har 
gjort.  
                                  BSA 



Standerstrygning 2013 
Så kom dagen hvor vi strøg vores stander. Som sædvanlig var der 
 rigtig mange af vores medlemmer, der var mødt op til denne dag. 
Formand Niels gjorde status over den forløbne sejl sæson, i år har vi jo 

haft usædvanligt godt vejr, så der er blevet sejlet rigtig meget, og vores 
grunde er blevet besøgt meget flittigt. Niels takkede alle som har været 
med til at vedligeholde vores faciliteter. Specielt vores formænd og  
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alle deres hjælpere har 
gjort et godt stykke  
arbejde. 
Efter en sang og et leve for 
SMK, gik vi op i  
klubhuset. 
Her havde Hardy dækket 
op til den store  

guldmedalje. 
Det er ikke 
mærkeligt at 
denne dag er 
så populær. 
Senere var 
SMK også 
vært ved en 
lille øl eller 
sodavand. 
 
 
Ved den samme lejlighed blev vinderen af Hardys konkurrence, hvor 
det gjaldt om at gætte hvor mange Stjerne skud som der vil blive solgt 
d. 29/9.  Ida Marie Asp fra Ålborg var nede for at besøge sine bedste-
forældre Hanne og Oluf Østergaard, de gav en tur i indelukket, hvor 
Ida Marie gættede på 722 stk. Der blev solgt 723. Så et stort tillykke til 

 Ida Marie.  
 
Præmien var 
en stor dåse  
karameller. 
 
  
 



Julebanko. 
Fredag d 5 december blev dagen, hvor vi var rigtig mange SMKer som 
mødtes i klubhuset til Julebanko. 
Allerede kl. 17 var der  helt fuldt, af spisende gæster som skulle til 
banko. I klubhuset var der dækket op til 110 personer og alle pladser 
blev besat. Dejligt at se alle de medlemmer.       

De nød den gode menu som Hardy havde lavet, denne aften kamsteg 
m. svær, rødkål og brune/hvide kartofler. I pausen var der varme æble-
skiver med  Julegløgg, til en god klubpris. 
Kl. 19.00 gik vi i gang med vores banko spil. På en række var der en 
god flaske vin og en pose kaffe, samt side gevinst. På pladen fuld var 
der en stor and og side gevinst. 
Vi spillede over 20 omgange, på den sidste omgang var anden udskif-
tet med en kæmpe kalkun, lige klar til juleaften hos den heldige vin-
der. 
                                                                               Fortsættes side 19 



 
 
 

Tag midtersiden ud 
 
 

Generalforsamling i Silkeborg Motorbådklub. 
 

        Sted:        Silkeborg Motorbådklub 
         Åhave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. 
 
        Dato:        Fredag den 21. marts 2014. 
 
         Kl.:        19.00 



 
 
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 kasserer 

 På valg er: 
Arne Sommer    Modtager  ikke valg 

 
  Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer 
 På valg er:  

Jesper Kudsk    Modtager valg. 
Arne Jørgensen       Modtager valg 
 

 
  Valg af 2 bestyrelses suppleanter 
   Peter Johansen        Modtager  ikke valg 
   Ryan Sørensen       Modtager  ikke valg 
 
  Valg af 2 revisorer 
 Bestyrelsen genopstiller 

Jytte Nielsen    Modtager valg 
Karl Bramsen    Modtager  ikke valg 



 
 
 
  Valg af 2 revisor suppleanter 
 Bestyrelsen opstiller   

Lisbeth Knudsen       Modtager valg 
Ingemand Brixhus      Modtager valg 
 
 
 
 

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

Himmelbjerggrunden Niels Just    Modtager valg 
Kirsebærgrunden  PeterJohansen   Modtager valg 
Sejsgrunden  Lars Toft  Modtager ikke valg 
Indelukket   Jørgen Søgaard   Modtager valg 
Fyrmester   Ole Seeberg   Modtager valg 
Fanebærer   Johnny Lauridsen   Modtager valg 
Fanebærer supp.  Leif Thøgersen      Modtager valg 
Fastelavn & Juletræ Jens Wurtz   Modtager ikke valg 
Frikadellekonkurr.  Peter Johansen   Modtager valg 
Redaktionsudvalg  Bo Stig Andersen   Modtager ikke valg 

            Frivilligt beredskab  Viggo Bøgedal   Modtager valg 
            El og teknik  Poul Krogh   Modtager valg 
 
  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  



 
Vi ses i SMK’s klubhus til 
 generalforsamlingen. 

 
Hardy tilbyder i dagens anledning: 

Wienerschnitzel m. drenge, 
brasede kartofler og grønærter. 

 KUN: kr. 75,-  
Fra kl. 17.00 

 
 

Ønsker du at spise før generalforsamlingen 
 så bestil bord på tlf. 86 82 61 79 



I pausen udtrak vi amerikansk lotteri, som Jens og Henning havde  
været rundt og solgt lodder til. 
Igen i år havde vores sponsorer, skænket rigtig mange gode og spæn-
dende gaver, alle var indsamlet af vores hjælpere:  Jens Würtz , Hen-
ning Hvam, Jonny Lauritsen og Allan Nygaard. En stor indsats  
fra deres side.   

Gode gamle fru Olsen ( Birte Olsen ) var 
igen i år ansvarlig for salg af plader, 

 
 
 
Slagets gang var styret af Kaj og 
Allan, og de var meget tilfredse med 
hele forløbet, alle var med til at ska-
be en god aften. 



 
 
 

En stor tak til vores sponsorer . 
 

Føtex Torvet <> Kvisten Blomster <> Grejbiksen 
Jørgen Bjerregaard <> Grov Vare Centret <> Siim Marine 

Dansk Papir vare <> Lises <> Silkeborg Slagteren <> Basse 
Hesten <> Nordea <> Paradiset <> Kings Pub <> Hjørnet 

Angus <>Malernes Andels forretning <> Ship Shop 
Oles Auto <> Leon Nielsen <> Hjørne Grillen <> FTZ 
Burre Reklame <> Fimo Center <> K. J. Klima Teknik 

Franks Auto <> Tidy Car <> Lokal Brugsen Århusbakken  
Sejs Marine Center <> Pava Center <> Kaj Geert 

Korsbakke Planteskole <> Kwik Spar Århusbakken 
Special Butikken <>AQUA <> Risbjerg Marine   

Karl Andersen <> Hjejle Selskabet <> Golf Indelukket 
Blue Bay Marine <> Spisestedet Indelukket  

Tom Bagge <> Klippestudiet <>Viggo Bøgedal 
<> Silkeborg Motorbåds klub <>  

 
 

 <>  
 

Hele overskuddet fra banko, går til Juletræ og Fastelavn for 
børn og børnebørn. 

 
 

                             Bankoudvalget 



Søfolket i glimt og med glimt i øjet. 
 

 
Hørt på pladsen: 
              Py-Ha. Så kom båden da endelig på land, godt med lidt læske.  
 

 
 
 
 
Så glad kan man 
også være selv-
om man ikke har 
vundet noget til 
Banko, det gæl-
der jo bare om at 
være med. 



Mågebeskyttet  båd ! 
 
Når vores båd ligger ved broen, har jeg tidligere desværre gentagne gange 
oplevet at mågerne har taget ophold på bådens kaleche og efterladt deres sto-
re ”klatter” � 
Grundig skylning med vand og børste kan fjerne det meste og regnvandet 
resten, men kort tid efter har mågerne været der igen. Pænt ser det ikke ud og 
med tiden formoder jeg at kalechestoffet bliver ødelagt. 
 
Noget måtte der gøres !!! 
På internettet søgte og fandt jeg et udstyr, der kunne skræmme dyr væk. Ud-
styret fungerer også til mågerne i Silkeborg. De to sidste sæsoner har det 
fungeret – båden har ikke haft besøg af måger. 
Kun ét mågeuheld har vi haft og der skyldtes at udstyrets batterier skulle ud-
skiftes - så var båden mågebeskyttet igen ☺ 
 
Funktions beskrivelse: 
Udstyret fungere vha. en sensor der aktiveres automatisk når noget bevæger 
sig foran. Når sensoren er aktiveret udsendes periodevis lydsignaler – fre-
kvensen afhænger af indstillingen. Fugle forstyrres af forskellige ultralyde og 
forlader båden. 
 
Udstyret er en sort boks til udendørs brug (h,b,d – ca.20x15x5cm.). Jeg pla-
cere boksen så sensorens dækningsområde dækker bådkalechen. Når jeg sej-
ler fjerner jeg udstyret. Udstyret kræver 4 stk. D batterier (1,5 volt) eller 5V 
DC – 1 A. Et sæt batterier klare en sæson hos os. Prisen på udstyret findes på 
internettet til kr.395,- eksl. batterier og fragt. 
 
Vil du læse mere findes informationen på Internettet:  

www.insektashop.dk 
http://insektashop.dk/fugle-afskraekning-35/ultralyds-fugleafskraekker-

161.html 
 
Nb. Uden for bådsæsonen flytter jeg udstyret til carporten og holder kattene 
væk fra den varme bilmotor ☺ 
 
                                                                Venlig hilsen 
                                               John Berry 
                                               Båd nr. K199, medl. 2056 



 



  
 
 
 
 

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.  



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 
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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   99,- 
 
Aftenstilbud fra kl. 17.00 

WIENERSCHNITZEL  kun   109,- 
 
Børnemenuer        fra    39,- 
 
  
    

   
 

Indelukkets  
    Spisested 
Åhavealle  9C   8600 Silkeborg 

Tlf. 86 82 61 79 
 www.indelukketsspisested.dk 
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Selskaber op  
til 70 personer 



 
Kommende 
aktiviteter: 

 

Fastelavn 

9. marts 2014 kl. 14:00 i Klubhuset i Indelukket  

Generalforsamling 

21. marts 2014 kl. 19:00 i Klubhuset i Indelukket 

Standerhejsning 

13. april 2014 kl. 10:00 i Klubhuset i 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 


