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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 Johnny Lauritsen 4017 8867 

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 Heidi Bech 2349 4906  
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Generalforsamling 
Silkeborg Motorbådsklub 
 
Motorbådsklubben, d. 21.3.2014 
91 fremmødte 
Referent: Lajla Johansen 

 

Ad. 1 Valg af dirigent 
 
Leif G. blev valgt som dirigent. 
Dagsordenen blev godkendt uden indsi-
gelser. 
Thorkild Aagaard, Kaj Johansen, Niels Just 
og Svend Aage Enevoldsen blev valgt som 
stemmetællere. 
 
Ad. 2 Formandens beretning 
 
Formand, Niels Johansen, berettede om året, der var gået: 

Bestyrelsen har haft ti bestyrelsesmøder 
i 2013/14. Vi har desuden haft to ud-
valgsmøder, møde med kommunen, mø-
de med Silkeborgsøernes brugere og to 
brosamarbejdsmøder. 
Udover den almindelige forretningsgang 
har vi i 2013/14 fået en ny benzin-/
dieselstander, hvor vi kan bruge  
Dankort. Det har været en bragende suc-
ces. Det er blevet meget lettere, da vi 
kan sidde hjemme ved pc´en og styre 
tanken der. Der har godt nok været be-
gynderfejl, så den har været løbet tør to 
gange. De problemer skulle være løst nu. 
Når vi er nede på 400 l benzin eller diesel, bliver der bestilt en ny 
forsyning. 
Selvfølgelig kan det gå galt, hvis der kommer både, der køber flere 
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hundrede liter ad gangen, så kan det ske, at tanken løber tør igen. 
Der er ikke kapacitet til flere tusinde liter i tanken. Da det nu er 
blevet meget lettere at være ”tankpasser”, er det kun bestyrelsen, 
der passer tanken – i modsætning til før, hvor det var nødvendigt 
med en person, der var til rådighed konstant i sejlsæsonen. 
Det var også i 2013, vi blev færdige med at plante de 350 træer på 
Himmelbjerggrunden. 
Jeg skal nok lade være med at fortælle om de mange frugttræer, 
der er plantet. Det har jeg med stolthed både talt og skrevet en del 
om. Men nyd det til sommer - at plukke et æble, blomme eller pæ-
re! 
Her ved klubhuset er der også sket noget. Vi har fået nye gelænde-
re – både ved ”festindgangen” og ved ”slyngel-indgangen”. Sidst, 
men ikke mindst, er der opsat støjisolerende plader her i klubhu-
set. Jeg synes, det har haft en god effekt på støjniveauet, men det 
kan I jo selv konstatere i aften. 
I den forbindelse vil jeg lige nævne de personer, der har gjort det 
muligt. Først og fremmest Peter Johansen, der har stået for arbej-
det. Han har skaffet folk til det, fået købt og bestilt alle de ekstra 
dele, der skulle bruges. 
Af hjælperne var der også én, som speciel bør nævnes. Han har al-
drig været medlem i SMK og aldrig haft båd – nemlig Børge Søren-
sen. Alligevel hjalp han med alle lofterne. 
Det synes jeg er flot! 
Udover de to, er der selvfølgelig dem, som altid er parate og står i 
første række, når vi har brug for hjælpere, nemlig: Niels Just, 
Svend-Åge Enevoldsen, Thorkild Aagård, Jørgen Søgård og mig 
selv. Ulla og Hardy har sørget for forplejning til arbejdsholdet. 
Vi havde et tilbud liggende på opsætning af loftet. Jeg kan se, at der 
er sparet mellem 30. og 40.000 kr. ved at lave det selv. HURRA for 
det!! Og stor tak til alle. 
For dem der var hurtige til at tilmelde sig, havde Ole Seeberg ar-
rangeret en tur til flyvestation Karup. Det var alletiders tur, hvor vi 
så helikoptere på jorden i stedet for i luften. Når vi ser dem på 
himlen, er de ikke så store, men når de står i hangaren, er de 
enorme. Vi så også soldaternes kvarterer. Vi kørte i bussen rundt     
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og så hele kasernen. 
Desuden fik vi også en demonstration af flyvestationens brand-
slukning – imponerende! 
Ulla og Hardy havde sponseret mad og drikke til os. Som sædvan-
lig i rigelige mængder, så der var til det meste af helikopterholdet 
også. Tak for det. 
Vi håber, at Ole vil arrangere en tur igen, så de, der ikke kunne 
komme med på grund af begrænsning af antallet af deltagere, får 
en chance. Tak til Ole Seeberg for et super arrangement. 
Med hensyn til brosamarbejdet har vi et efterslæb fra de hårde is-
vintre, der har været de sidste tre år. Vi har sat beløbet til brosa-
marbejdet lidt op i år, så det bliver en lidt større andel pr. medlem, 
og alligevel er der kun lige penge til det nødvendige. 
Det næste bestyrelsesår starter vi stille og roligt ud, og ser hvad 
der kommer. 
Hvis isen beskadiger broerne på Himmelbjerggrunden, kan de ikke 
repareres mere. Der skal nye til og det bliver en udgift på mellem 
150-180.000 kr. 
Vi må håbe, at der ikke sker det vilde med is i år. Og det skulle væ-
re mærkeligt, hvis det kan nå at ske nu. 
På alle grundene skal der ske nogle reparationer og nogle forbed-
ringer – men heldigvis ikke i den dyre ende. 
Kommunen har bevilget 15 millioner til forskønnelse af Indeluk-
ket. Der skal vi nok også bruge midler til at få det hele til at hænge 
sammen. 
Vi er kommet med nogle ønsker, hvoraf de største er en pavillon 
ved vandet – helst med toiletter. Et grønt område ved vandet, bed-
re tilkørsel til Indelukket og flere parkeringspladser. 
I år er der Regatta, og vi har søgt om bedre forhold for motorbåde 
- med hensyn til at komme ind og ud i bådene. Det kunne eventuelt 
være flydebroer – men desværre er der ikke særlig imødekom-
mende, så det bliver sikkert som de andre år. Men det sidste ord er 
ikke sagt i den forbindelse. 
Om lidt skal vi have fremlagt regnskabet. Det bliver sidste gang, 
kasserer og æresmedlem Arne Sommer kommer til at fremlægge 
det. Han har nu, efter nitten år som kasserer i klubben, valgt at gå 
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på pension.  
Det er vi meget kede af, men han sagde allerede sidste år, 
at det var sidste år, han tog, så vi har haft tid til at vænne os til  
tanken. 
Vi har en mere, der har gjort et godt stykke arbejde for klubben 
gennem mange år. 
Nemlig Karl Bramsen, der nu har valgt at trække sig som revisor. 
Tak til både Arne og Karl for jeres arbejde gennem årene. 
Desuden vil jeg nævne Grethe og Jens Würtz, som også går på pen-
sion. De har gjort et fantastisk arbejde sammen med hjælpere. De 
har styret juletræsfest for børn, lotterispil og fastelavnsfest. Det 
har de gjort i massevis af år, i hvert fald så længe tilbage jeg  
husker – og jeg har haft båd her i 37 år! 
En stor tak til dem! Den slags ildsjæle er en gave for en klub. 
Jeg vil slutte med at takke alle vores udvalgsmedlemmer og de 
medlemmer, der har hjulpet dem.  
Jeg vil også takke bestyrelsesmedlemmerne, som jeg har haft et 
fremragende samarbejde med. 
 
Kommentarer fra salen: 
 
� Christian Jensen: 
Kan man få mere at vide om, hvordan de 15 mio. som kommunen vil 

bruge, vil blive anvendt? 

SMK vil blive hørt inden forandringer – der vil være et møde inden 
da. 
Der er ønsker om pavillion ved vandet – gerne med toiletter 
Der vil blive lavet gode stier – så fx ældre i kørestole også har til-
gang. 
Bliver slæbepladserne berørt af det? 

Det ved vi endnu ikke, men de vil muligvis blive berørt – klubben 
afventer at blive indkaldt. 
Jesper fra bestyrelsen supplerede formanden: 
Der vil blive udarbejdet en lokalplan for området – men det kan 
have lange udsigter. 
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� Bøgedal: 
Broen ved Caroline Amaliehøj er skæv …? 

Arne Sommer: Den er netop blevet repareret. 
Formandens beretning blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad. 3 Fremlæggelse af revideret regnskab 
Kasserer Arne Sommer fremlagde regn-
skabet, som var udsendt med dagsorden 
før mødet. 
Regnskabet blev enstemmigt godkendt. 
 
Ad. 4 Fremlæggelse af bestyrelsens 
 budget 
Kasserer Arne Sommer fremlagde bud-
gettet, som var udsendt med dagsorden 
før mødet. 
Brosamarbejdet forventes at stige ca. 
42.000 kr., da der er et efterslæb. 
Himmelbjerggrunden stiger lidt pga.  
små reparationer af skurene derude. 
Forventet overskud for næste år er ca. 69.000 kr. 
Der var ingen kommentarer til budgettet. Budgettet blev taget til 
efterretning. 
 
Ad. 5 Behandling af indkomne forslag 
Der var ikke nogle indkomne forslag, så punktet udgik. 
 
Ad. 6 Valg af formand, kasserer og bestyrelse 
Følgende blev valgt: 
Kasserer: 
� Bestyrelsen indstillede Arne Jørgensen som kasserer – der var 
 ikke andre forslag. 
 Arne Jørgensen blev enstemmigt valgt som kasserer. 
Bestyrelsesmedlemmer: 
� Jesper Kudsk blev genvalgt 
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� Arne Jørgensen frafaldt på mødet sit kandidatur, da han var  
 blevet valgt som kasserer. 
 Svend Aage Enevoldsen indstillede Anne Mette Søgaard. 
 Anne Mette blev valgt. 
 
Suppleanter for bestyrelsesmedlemmer: 
� Svend Aage indstillede Peter Johansen og Kaare Høgberg.  
 Begge blev valgt. 
 
Revisorer: 
� Jytte Nielsen blev genvalgt. 
� Arne sommer blev indstillet fra salen, og han blev valgt. 
 
Suppleanter for revisorer: 
� Lisbeth Knudsen blev genvalgt. 
� Ingemann Brixhus blev genvalgt. 
 
Ad. 7 Valg af udvalgsformænd. 
� Himmelbjerggrunden: Niels Just blev genvalgt. 
� Kirsebærgrunden: Peter Johansen blev genvalgt. 
� Sejsgrunden: Johnny Lauridsen blev indstillet af Niels Just. 
 Johnny Lauridsen blev in absentia valgt (Jesper Kudsk  
 gjorde opmærksom på, at Johnny gerne vil modtage valg) 
� Indelukket: Jørgen Søgaard blev genvalgt. 
� Fyrmester: Ole Seeberg blev genvalgt. 
� Fanebærer: Johnny Lauridsen blev genvalgt. 
� Fanebærer suppleant: Leif Thøgersen blev genvalgt. 
� Fastelavn og juletræ: Heidi Bech blev indstillet – og valgt. 
� Frikadellekonkurrence: Peter Johansen blev genvalgt. 
� Redaktionsudvalg: Bo Stig Andersen meddelte på mødet, at han        
 alligevel ønskede genvalg. Og han blev genvalgt. 
� Frivilligt beredskab: Viggo Bøgedal blev genvalgt. 
� El og teknik: Poul Krogh blev genvalgt. 
 
 
 



Øvrige udvalg besættes af bestyrelsen: 

It og EDB, Brosamarbejdet, Restaurant og køkken, webmaster og re-

daktør. 

 

Ad. 8 Eventuelt 
1. Udsmykning til kommende regatta 

Erik Hansen opfordrede alle til at pynte bådene til den kommende 
regatta – og også at klubben pynter op på Sejsgrunden og i Inde-
lukket. Målet er at få en regatta som i ”gamle dage”. 
Derudover opfordrede han til, at SMK markerer sig mere ift. regat-
taen – blandt andet så bådene kan komme ind til havnen under 
regattaen. Han vil gerne selv sætte sig som deltager iarbejdet for at 
flåden bliver en større del af regattaen. 
En repræsentant, Kurt Pedersen, for Regatta-komiteen deltager 
efter generalforsamlingen, hvor dette kan drøftes. 
Niels Just indvendte, at det ikke virker som om Regatta- komiteen 
er interesseret i et samarbejde med SMK. 
Kåre Høgberg sagde, at han mest havde lyst til at boykotte regatta-
en, da kommunen ikke har ønsket at bådene kom i havnen. Erik 
Hansen var for så vidt enig – men opfordrede til, at man gik posi-
tivt til værks til at starte med. 
Formanden fortalte, at bestyrelsen er i dialog med Regatta- komi-
teen – fx om at opstille flydebroer. Han opfordrede endvidere til, 
at klubbens medlemmer går gennem bestyrelsen, når de ønsker at 
tale med Regatta-komiteen. 
Leif G foreslog, at man gik til pressen. 
 
2. Sommeraften på Himmelbjerggrunden 

Erik Hansen foreslog, at man lavede en sommerfest for Ry, Sejs og 
SMK på Himmelbjerggrunden til sommer. 
 
3. Tak til Arne Sommer 

Knud Jensen opfordrede salen til at rejse sig og give en stor tak til 
Arne Sommer for et stort arbejde gennem 19 år. 
Carl Mølgaard takkede også Arne. 
Allan fra bestyrelsen holdt endvidere en takketale for Arne, der 
har været medlem i klubben i 50 år. 
10 
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Arne Sommer holdt efterfølgende en lille tale med et par histori-
ske højdepunkter fra hans tid i 
klubben og i bestyrelsen og takkede alle for en god tid. Der var stå-
ende applaus. 
 

4. Måge-plagen 

Karin spurgte, om man ikke kunne få kommunen til at udstede et 
forbud i Indelukket mod at fodre mågerne i Indelukket, da det går 
hårdt ud over bådene og deres kalecher. 
Formanden opfordrede til forslag til, hvordan man kunne blive 
mågerne kvit. 
 
5. Bådpladser ved Skovbakken 

Jytte Nielsen forslog, at der kom flere pæle op nede ved Skovbak-
ken 
 

6. Ry Bådlaug 

Leo Nielsen fra Ry Bådlaug takkede for invitationen til at deltage i 
generalforsamlingen. Han tilkendegav, at deres bådlaug var på 
fuld bølgelængde med SMK i forhold til regattaen samt samarbej-
det med Silkeborg Kommune – og at de diskuterer nogle af de 
samme problemer, som SMK. Han ser frem til fortsat samarbejde 
og venskab i den kommende sæson ude på søerne. 
 

7. Tak til Jens Würtz 

Allan takkede på bestyrelsens vegne Jens for hans store arbejde 
gennem mange år. 
Dirigenten afsluttede generalforsamlingen og takkede for god ro 
og orden. 
 
Efterfølgende var der et indlæg ved formand for Ildfest Regatta Kurt 

Pedersen. 

I 2008 ændrede man lokationen for fyrværkeriet pga. ulykken i 
Seest. 
Kurt Pedersen (KP) tilkendegav, at det var brandærgerligt, at man 
måtte flytte fyrværkeriet til Langsø – og dermed flyttede det 
 væk fra bådene.   11 
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KP er i dialog med politiet om, hvordan man kan få bådene tilbage 
i havnebassinet. 
I år kommer der flere ildkunstnere på tableauerne langs vandet, så 
man får mere ud af sejladserne. 
Komiteen ser gerne, at man udsmykker sine både, og de vil lave en 
konkurrence, hvor bedst udsmykkede båd kan vinde et krydstogt 
for to personer. Komiteen ser gerne mange både på vandet. 
 
Der blev fra salen spurgt, hvilke planer der er for havnebassinet? 

KP svarede, at der vil blive afholdt et møde mellem SMK, komiteen 
og politiet. 
Man ønsker et godt samarbejde med klubben. Formanden ind-
vendte, at der er behov for god adgang til og fra bådene. 
 
Hvorfor er fyrværkeriet flyttet til rådhuset? Hvorfor kan man ikke læg-

ge det, så man kan se det fra søerne? 

KP: Vi skal have så mange både ned, så man kan gå til og fra land. 
Samtidig skal vi også have en bedre dialog med politiet, så de opfø-
rer sig ordentligt overfor bådfolket. 
Fyrværkeriets placering er afhængigt af vindretningen – det er af-
gørende, og bestemmes af brandinspektøren. 
Erik Hansen sagde, at komiteen skal op på mærkerne. 
Tommy Jensen fra Ry Bådlaug foreslog, at man installerede en 
storskærm i havnen, så man kan se fyrværkeriet. KP svarede, at en 
del af stemningen nok ville gå tabt, men han ville undersøge 
det. 
 
Fra salen blev der spurgt, hvorfor fyrværkeriet ikke kunne være i min-

dre skala, så regattaen kunne komme til at handle om både og havn – 

ikke fyrværkeri. 

KP fortalte, at man ikke fik fyrværkeriet tilbage til taget på musik-
huset. 
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Jesper Kudsk spurgte, hvad kommunens holdning er til at få bådene 

tilbage i havnen? 

KP svarede, at han ikke havde oplevelsen af, at kommunen modar-
bejdede, at man fik bådene tilbage i havnen. 
Der var et ønske fra salen om at få de gamle politifolk tilbage på 
søen. 
 
Kåre indvendte, at man kan ikke adskille fyrværkeri og havnen. Det 

skaber en helt anden fest – en byfest, der ikke har noget med regatta at 

gøre. Hvorfor kan man ikke bare lukke Langebro under fyrværkeriet? 

KP svarede, at så ville man ødelægge stemningen. 
Karlo sagde, at han synes, man skulle overlade det til bestyrelsen, 
at de får klubbens synspunkter frem over for komiteen, politiet og 
kommunen. 
Formanden takkede Kurt Pedersen for, at han kom, og så var der 
smørrebrød. 
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Fastelavn for børn 2014 

Søndag den 9. marts var 28 børn, deres forældre og  bedsteforældre  
mødt op i klubhuset i Indelukket, for at slå katten af tønden.   

 

Allan Nygaard fra besty-
relsen bød velkommen, og 
var glad for at se så mange 
flot udklædte børn.    
Vejret var i år meget flot 
med solskin og 12 til 14 
grader.                         

Børnene blev delt op 
i to hold, efter høj-
de. Og så var det tid 
for børnene til at slå 
til tønderne. 
          
 

Der blev slået til tønderne og til sidst væltede karamellerne ud                   
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Efter tøndeslagningen var der fastelavns-
boller og sodavand  til  børnene. 
Til alle de fint udklædte  børn var der en 
lille gave fra SMK. 
Fantasien med udklædningen til børnene 
var stor, der var både bier, prinsesser, dra-
ger, skeletter, brandmænd  og mange an-
dre fine dragter.   

 
 
 
 
 
 
 
 

 
De fire kattekonger og katte-
dronninger. Sara Jensen, 
Caroline Johansen, Arthur 
Kongensgaard og Pernille 
Gamby. 
 
En stor tak til Grethe og 
Jens for  den gode faste-
lavnsfest,  også en tak til dem som hjalp med. 
Og så til det mere alvorlige. Grethe og Jens har i mange år stået for 
tilrettelæggelsen og afviklinger af juletræ og fastelavn for børn. De har 
nu valgt at stoppe med dette. SMK vil derfor gerne takke dem for det 
store arbejde de har gjort i alle årene.                          BSA 
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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 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 
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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: 

Standerhejsning  

Klubhuset Indelukket 

13. april 2014 kl.10:00 

Sankt Hans bål på Sejsgrunden 

23. juni 2014 kl.19:00 

Frikadellekonkurrence  

på Himmelbjerggrunden 

23. august 2014 kl.17:00 

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 


