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  Formand 

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

 Næstformand 

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

 
Kasserer 
Arne Jørgensen 
Tlf. 4250 1062 
kasserer@s-m-k.dk  

 Webmaster & 

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

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

 
Sekretær 

Annemette Søgård 
Amlund66 
@hotmail.com 

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

 

 

 

Bestyrelses  

Suppleant 

Peter Johansen 
Tlf. 8685 5688 

 

Bestyrelses  

suppleant 

Kåre Høgberg 

 

Revisor 

Arne Sommer 
Tlf. 4082 3333 

 
Revisor 

Jytte Nielsen 
Tlf: 8684 7998 
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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 

 Banko Allan Nygaard 4015 3981 

Himmelbjerggrunden Niels Just 2926 7066 

Sejsgrunden Johnny Lauritsen  

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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Formandens hjørne: 
 
Atter en ny sejlsæson er godt i gang. Det tegner i skriven-
de stund ganske godt. Vi har haft mange solskinstimer, 
alle broerne i ”Brosamarbejdet” er lavet, så nyd den forhå-

bentlig gode sommer, vi kan se frem til. 
 
På Sejsgrunden kommer en ny bro. Da vi allerede er nået langt hen på 
året, før den kan laves, har vi besluttet, at vi venter til næste år, så der 
undgås for mange gener i højsommeren. Den vil stå færdig til stander-
hejsning næste år! Den nye formand på Sejsgrunden, Johnny, har godt 
styr på grunden. Der er blevet ryddet op i joller og stativer. Hegnet er 
også lavet efter stormen ”Bodil”. Der blev endda arbejdsmæssig over-
skud til at sejle over til ”Savværket” (ved Slåensø) og skovle blade og 
tang op ved badestedet. 
 
På Himmelbjerggrunden har vi ved hjælp af Tove og Niels fået vandet 
de nye træer, der er plantet. Der kommer desværre ikke så mange frug-
ter, som jeg har lovet, men jeg tror da, at der kan blive til en gang æb-
legrød – evt. med kirsebær! - af de frugter, der kommer. 
 
I år er der Regatta. Bestyrelsen er godt forberedt til det store brag. Vi 
har haft møde med de involverede parter. Vi fik ikke alle vores ønsker 
opfyldt - men dog langt hen ad vejen. I hvert fald så det er acceptabelt. 
Bådfolket får hele havnebassinet på venstre side og langs molen fra 
havnen. Desuden må vi fylde op med både i hele havnen, når flåden er 
kommet ind for sidste gang om aftenen. 
 
Der er igangsat en folder om regler og oplysning om, hvor vi må læg-
ge til. Folderne vil være tilgængelige, der hvor medlemmerne kom-
mer: I klubhuset, ved tanken, på grundene og på klubbens hjemme-
side. 
 
God sommer 
Niels 
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Standerhejsning 2014 

Søndag den 13. april var der standerhejsning i Indelukket. 

Vores formand Niels Johansen bød vel-
kommen. Formanden var glad for at se 
så mange var mødt op, i det dejlige for-
årsvejr.    

Bøgen var  lige sprunget ud, så der var 
et dejligt skær af lysegrønt i Indelukket.  

 

 

 

 

Foråret har skiftet en del de sidste par 
måneder, nogle dage så det ud til at for-
året var her, men så fik vi frost igen. 
Det har gjort det besværligt at få bådene 
klargjort, men nu ser det ud til at vi  kan 
få dem i vandet igen i år. 
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Formand Niels Johansen fortalte at vi på generalforsamlingen havde 
fået ny kasserer, Arne Jørgensen afløste Arne Sommer, der blev også 
valgt et nyt bestyrelsesmedlem, Anne Mette Søgård.  
Det nye tankanlæg har været en stor succes, rigtig mange har brugt 
det. Kim brobygger har orienteret formanden om at de broer der 

trængte til reparati-
on er blevet lavet. 
På Sejsgrunden er 
der kommet ny for-
mand, Johnny Lau-
ritsen. Der er noget 
der skal repareres, 
det klarer Johnny. 
På Kirsebærgrunden 
skal skuret have nyt 
tag, det tager Peter 
sig af,  
 

og Himmelbjerggrunden har Niels Just helt styr på. 
Der er Regatta i år, og Niels fortalte at Regattaformand Kurt Pedersen 
og Hjejledirektør Peder Kristensen er velvillige indstillet overfor 
SMK. De største udfordringer ligger hos politi, kommune og brandvæ-
sen. 
 Den omdelte sang blev sunget, og SMK fik et trefoldigt hurra. 
I klubhuset stod Hardy og hans personale klar med kaffe, rundstykker, 
ost og pålæg.  
Der var også en øl 
eller sodavand. 
Traditionen tro sejle-
de nogle efter kaffen, 
ud for at hejse stan-
deren på grundene. 
                     BSA 
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         Loppemarked. 

 
Så prøver vi noget nyt, nemlig et maritim 

loppemarked som foregår i klubhuset  

Søndag d.9.11.14 fra kl 13.00 til 16.00  

Klubben vil være vært ved kaffe og kringle. 

Reserver dagen info følger i næste blad.  

Hilsen Loppeudvalget. 

 

 

Husk 
At lukke døren efter jer når i har været på toilet, i  

Indelukket. Der må ikke komme håndservietter i toilettet. Vi har haft 
mange problemer med at de stopper. Flere 
dag i træk, har vi haft ekstra rengøring på 
pga. stoppede toiletter. 
 
Så luk døren, så der ikke er 
adgang for alle. 
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Afriggerfest 
Glæd jer 

I år vil vi prøve noget nyt, 
derfor har vi hyret det gode  
danseband Ariva, som  
spiller god pop/rock musik.  
 
Så reserver allerede nu datoen 
11/10-2014. 

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

 
Indbydelse vil senere fremgå af 
hjemmesiden og opslag i klubhuset, 
men i kan allerede nu melde jer til 
festen via hjemmesiden 
(SMK aktivitet) Vi har begrænset 
deltager antal max 80 personer. 
 
                         Festudvalget 
                         (Henning og Allan)  
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Medlemmer som hyg-
ger sig i  
gårdhaven 
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Vi har stor erfaring  
inden for fremstilling,  
reparation 
samt ombetrækning. 
 

• Båd hynder 

• Båd Kalecher 

• Fitness centre 

• Tandlæge klinikker 

• Classic cars 

• MC sæder 
 

• Send en mail til:  kontakt@midtjyllands-autosadelmager.dk 

• Eller ring til: Tlf: 22 77 07 34 

• Se mere, samt åbningstider på:   www.midtjyllands-autosadelmager.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 udkom-
met. 
 
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  •  Esbølvej 24, Sdr. Vium, 6893 Hemmet 
Tlf: 30278860  •  mks@jobe.dk  •  www.m-ks.dk 
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      Vigtige telefonnumre:        
 

                       Marinekontoret 
Silkeborg Motorbådklub 

Åhave Alle 9c 
8600 Silkeborg 

Kontortid hver onsdag 18.00 til 19.00 

Kontoret er lukket fra sidste onsdag i september 
 til første onsdag efter standerhejsning 

 
www.s-m-k.dk 
Tlf. 86 82 39 76 

 
 

Registrering af både / afmelding / ændring. 
På mail: www.baad.gudsam.dk/ 

Hvis du har spørgsmål eller problemer med registreringen          
kan du kontakte din kommune. 

         For Silkeborg : Job- og Borgerservice, tlf. 89701000           
e-mail: Job-ogBorgerservice@silkeborg.dk 

 
  Alarmcentralen:  Tlf. 112 
  Silkeborg Politi:  Tlf. 114 
  Falck:   Tlf. 70 10 20 30 
  Vandforurening  Tlf. 86 82 35 99 

 
Indelukket: 

Opsyn, toilettømmeanlæg & betalingsbomme: 
Steen Tlf. 20 23 18 89 

 



15 

 
 

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 Skyttehuset, Svejbæk 8683 7810 
Jens P. Hansen            Laven        5136 5031 



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

 www.stark.dk/silkeborg 
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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 - 

 



                                                                                                                                           
  

18 

♦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: 

 

Frikadellekonkurrence 

23. august 2014 kl. 17:00   

Himmelbjerggrunden 

 

Afriggerfest 

11. oktober 2014 kl. 18:00   

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 


