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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 

 

Bestyrelsesmedlem 

Peter Johansen 

Tlf. 8685 5688  
peanna@live.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 

Kåre Høgberg 

 

Revisor 

Arne Sommer 

Tlf. 4082 3333 

 

Revisor 

Jytte Nielsen 

Tlf: 8684 7998 
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Regnskabsansvarlig 
Kaj Johansen 

Tlf: 4051 134  
kaj@kj-klimateknik.dk   



Udvalgene Formand Telefon 

Brosamarbejdet 
Niels Johansen 

Arne Sommer 
5136 3230 
4082 3333 

Restaurant og køkken Henning Hvam 3042 1792 

El og teknik Michael Jensen 5358 5928  

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 
Leif Lauersen 

2926 7066 

2179 2194 

Sejsgrunden Johnny Lauritsen  

Kirsebærgrunden Peter Johansen 3060 6988 

Frikadelle konkurrencen Peter Johansen 3060 6988 

Fanebærer 
Johnny Lauridsen 

Leif Thøgersen 

4017 8867 

8684 8713 

   

Juletræ og Fastelavn Heidi Bech 2349 4906 
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Formanden har ordet 
 

Endnu et år er gået. Vi har allerede taget hul på det nye år. 
Året 2015 blev et godt år, hvor vi blev forskånet for  
alvorlige uheld og ulykker. 
 

I november afholdt vi loppemarked med maritime ting og 
sager. Der var gang i salget, og mange fik udsolgt. Der kom virkelig 
mange for at kigge og slå en handel af. Den succes forventer vi at 
gentage næste år. 
 

De gode vintre de sidste tre år har betydet, at vi er kommet med igen 
med hensyn til de broer, som  isen, for nogle vintre siden, havde øde-
lagt. Det har betydet, at midlerne i Brosamarbejdet alle er brugt på at 
rette broer op. 
 

Herefter  kommer der nu de broer, der skal repareres eller fornyes pga. 
råddenskab. Derfor vil kontingentet til Brosamarbejdet få en lille stig-
ning. 
 

Det er med lidt vemod, at jeg nu sidder og skriver i det sidste blad, der 
udkommer. 
Tiden er løbet fra bladet i papirform. Portoen er steget helt vildt. Tryk-
ningen koster også. Det er svært at finde nogen, der vil bruge så mange 
timer på at lave bladet. 
 

Fremover vil det komme som nyhedsbrev på vores hjemmeside. Den 
bedste artikel! ”Formanden har ordet”, vil desværre udgå. Sker der no-
get nyt, vil jeg naturligvis skrive om det. 
Til slut vil jeg endnu engang opfordre vores medlemmer til at tjekke 
deres mailadresse og mobilnummer på vores hjemmeside. Det vil blive 
den fremtidige kontaktform, hvorfor det er vigtigt, at alle bliver oriente-
ret. I øjeblikket er der ca. 180 medlemmer, som vi ikke kan komme i 
kontakt med. 
En venlig henstilling: Ret det NU! 
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Jeg vil benytte lejligheden til at opfordre nye som gamle medlemmer til 
at stille op til valg til bestyrelse og udvalg. Arbejdet er overkommeligt 
og alt foregår i godt og gemytligt kammeratskab. Er det noget for dig, så 
kontakt mig hurtigst muligt på:   formand@s-m-k.dk 

 

Vel mødt i 2016 

 

Niels Johansen 

 

Forslag til vedtægtsændring: 
 

 

Forslag 1 

 

SMK har en formue til at stå i banken. Den vil bestyrelsen gerne passe 

på, da den skal bruges til store investeringer. For eksempel nyt klub-

hus eller andre store ting. Desværre udhules formuen med en 0-rente. 

Det beløber sig hvert år til en udhuling på ca 5 %. Det er immervæk 

ca. 90.000,00 kr. pr. år. 

 

Bestyrelsen ønsker derfor bemyndigelse til at investere formuen i akti-

er og obligationer med lav risiko. Over en årrække vil det sandsynlig-

vis give en gennemsnitlig rente på 8 – 10 %. Dog – intet er sikkert, 

men erfaringen viser, at sådan har det været de sidste 30 år. 

 

Bestyrelsen har til hensigt, at overlade pengene til Private Banking, 

således at det er professionelle der varetager investeringerne. 

 

  

Forslag til vedtægtsændring 

 

Forslag 2 

  

Da bladet nedlægges, vil indkaldelse til generalforsamling fremover 

blive sendt pr. E-mail og/eller SMS. 
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Stjerneskud og stjernekastere 
I Klubhuset 

Søndag den 27. september servere-
de Hardy  fra Indelukkets Spisested 
kun stjerneskud og stjernekastere.  
Det er tredje  gang  Hardy laver 
dette arrangement, så  det er  nok 
blevet  en tradition.                                               
I køkkenet var der store forberedel-
se i gang til de mange anretninger.  
Der kom rigtig mange mennesker  i 
klubhuset denne søndag for at be-
nytte sig af det gode tilbud. 

Hardy og hans hjæl-
pere, nåede at sælge 
776 stjerneskud/
stjernekastere 

Hardy havde en 
Konkurrence, med 
hvem der kunne 
komme tættest på 

hvor mange der blev 
solgt.  
Den dygtige der ramte  
plet med  776  stjerne-
skud/stjernekastere  
var Ketty Kristensen.    
 

BSA        
 

 



7 

Mari�mt loppemarked 

2015 

Søndag den 15 november 
arrangerede  SMK igen ma-
ritimt loppemarked 

Der var 12 tilmeldte udstil-
lere, som havde forskellige 
maritime ting de gerne ville 
sælge. 
Bordene var på plads en 
time før markedet begyndte, 

og udstillerne startede med at 
stille deres varer frem.  
Kl. 13  strømmede medlemmer-
ne til, der var også mange spæn-
dende ting at se på. 
SMKs  formand Niels Johansen 
var auktionarius,                           
og han fik solgt flere ting. Blandt 
andet solgte han SMKs høvle-
bænk, fiskestænger  og Hardys 
to store parasoller . 

Henning Hvam  som stod for   
arrangementet, mente der 
havde været 150 personer 
igennem klubhuset denne 
søndag.  
SMK var under arrangemen-
tet vært for en kop kaffe og 
et stykke kringle.                                                                                                
BSA 
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Sådan opdaterer du dine medlemsoplysninger i 

medlemskartoteket. 
 

I SMK’s nye medlemsregister har du mulighed for at opdatere de op-
lysninger, klubben har registeret på dig. 
Medlemsregisteret får du adgang til på klubbens  
hjemmeside www.s-m-k.dk 

Her vælger du menupunktet:  Rediger 

dine medlemsoplysninger . 
Så kan du logge ind vedhjælp af dit 
medlemsnummer og et kodeord. 
 

Har du glemt dit medlemsnummer 

eller kodeord. 

 

Så vælger du menupunktet:     
Glemt login? 

Er logind oplysningerne i medlemsregisteret, får du teksten :                                                                
”Dine login oplysninger er afsendt til din indbakke” 

I mailen du har modtaget i din indbakke står dit 

Medlemsnr. og Kodeord. 
 

Får du teksten ”Den indtastede E mail adresse og eller kodeord findes 

ikke i kartoteket”  
 

Så send en mail til SMK’s It ansvarlige 

Kaj Johansen på medlemsadmin@s-m-k.dk 

Kaj opdaterer så din mail adresse og et kodeord i medlemsregisteret. 
Når han har gjort det, sender han dig en mail vedhæftet vejledning om, 
hvordan du så kan logge på medlemsregisteret. 
 

Venlig hilsen 

Niels Johansen 
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Afriggerfest 2015 
Årets afriggerfest var den 10. oktober og temaet for festen 
var den Amerikanske Hollo-
wenn. Hardy og hans med-
arbejdere havde pyntet flot 
op i klubhuset, med Ameri-
kanske flag, udskårne græs-
kar hoveder, og uhyggelige 
&ng rundt omkring på bor-
dene  

Formand Niels Johansen 
bød velkommen, og fort-
sa+e med en særlig vel-
komst &l udvalgsmedlem-
merne og de trofaste 
hjælpere, og også en varm 
velkomst &l SMKs æres-
medlemmer. Han slu+ede 

af med at ønske alle en rig&g god afriggerfest. 
Nu var det Hardys tur, &l at  fortælle om den Amerikansk in-
spirerede Halloween  
menu.   
Han fortalte at der kom 
forskellige slags ben, mørt 
kød, mini burgere, kylling i 
cola og der&l stort salat -
bord. Og som dessert  
æbletærte og brownies. 
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Middagen var fortræffelig, 
specielt  de forskellige slags 
ben var der stor e0erspørgsel  
på. Det var helt sikkert at alle 
nød den gode mad. 
Under middagen kom den an-
noncerede underholdning. 
Det var syngepigerne Tina og 

Helle.               
                                    
Tina og Helle  under-
holdt med de lidt 
frække sange fra 
Bakkens hvile. De to 
syngepiger var rig-
&gt gode, og alle 
sang med på de 
kendte sange. 
 
                               
Pop bandet Ariva, spillede op &l dans e0er middagen, og 
dansegulvet blev hur&gt fyldt op, og fli6gt beny+et. 

Vi slu+ede af med 
natmad. Nogen  tog 
hjem, andre gik &l 
køjs i bådene, for vi 
skulle jo være friske 
&l standerstrygning 
søndag. 
                        BSA      
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Standerstrygning 2015 
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 vo-
res faciliteter. Specielt vores formænd og alle deres hjælpere 
som 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. 
 

Du kan læse formandens tale her:  

                       Velkommen alle sammen 

 

Vi er nu samlet &l standerstrygning igen. Sommeren gik alt 
for hur&gt. Vi fik lov at nyde de ca. 200 dage. De kommer 
aldrig igen – det er for&d, men vi er klar &l ligeså mange da-
ge næste år. 
 
Hvad skete der så? Ja, vi kan jo ikke prale med vejret, da vi 
havde flere regn- end solskins&mer. Det er jo heldigvis ikke 
noget, der generer en ”rig&g sejler”. Men mon ikke vi alle 
helst vil have det gode vejr? På trods af det, har vi nydt det. 
Vi har jo heldigvis både Sejshuset, hvor vi kan finde læ, og vi 
har en overdækning,                                                                 
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der kan rulles ud på Himmelbjerggrunden. 
I løbet af sommeren har der været to fester, som klubben 
har a=oldt. Det ene var sommerfesten på Sejsgrunden, og 
det andet var frikadellekonkurrencen på Himmelbjerggrun-
den. Begge arrangementer var særdeles vellykkede. Der 
må+e dog godt have været flere gæster &l sommerfesten. 
 
Vores broer: 
Det var i år, vi kunne sige, at nu var alle broerne helt i orden 
e0er isvintrene. Der er kommet flere nye broer, da vi for at 
spare årene før, har været nødt &l at re+e nogen af dem 
nødtør0igt. Jeg ved godt, at der er et væltet træ ved et af 
broerne. Der er også nogen grene i vejen, men det er a0alt 
med skovridderen, at de bliver ?ernet &l vinter. Af klubbens 
egne broer, er broen ved Sejsgrunden blevet fornyet i år. 
Himmelbjerggrundens broer kører på det sidste, så der er 
også opgaver &l næste år. 

 

Med hensyn &l bestyrelsesarbejdet har det været et hårdt 
år at komme igennem. Desværre har de menige medlem-
mer også mærket &l det. Der har været lange vente&der 
med registrering af medlemskab og nye nøgler. Det skulle 
være i orden nu, og en stor tak &l bestyrelsesmedlemmerne 
for det store arbejde, de har lagt i klubben i år! 

 

Nu når jeg har ordet, vil jeg også bede jer om at tjekke de 
oplysninger, vi har på hjemmesiden (under redigering af 
hjemmesiden).  Der er nemlig ikke mindre end 188, som vi 
ikke kan skrive &l, da mailadressen er forkert. 
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Om en måned er der fyldt op med både her, hvor vi står nu. 
Så begynder arbejdet med at få dm klargjort &l foråret – og 
det er jo også hyggeligt. Så får bådfolket en god snak med 
hinanden. Mange gode råd og &p videregives fra de kloge 
sejlere. 
 
På det sidste er der blevet arbejdet med en helhedsplan for 
Indelukket. Det er et arkitekDirma, der er i gang. Det om-
fa+er hele området – både kolonihaverne, campingpladsen, 
frilu0teatret, Ferskvandscentret og Jornmuseet -  og også 
skoven ned &l åen. Vi vil i bestyrelsen kigge på den. Vi vil 
gerne offentliggøre den for alle vores medlemmer. Jeg ved 
ikke lige pt. hvordan, da planen er på ikke mindre end 44 
sider, men jeg håber, at den eventuelt kan lægges ud som 
et link via vores SMK-hjemmeside. 

 

Som sagt er det kun en foreløbig helhedsplan, en plan, der 
kører over tredive år. Nu skal alle involverede parter se på 
den. Dere0er  skal poli&kkerne bestemme, hvad der skal 
ske. Det er noget, der koster mange millioner at gennemfø-
re. 
 
Nu vil jeg lige minde om, at klubben holder mari&mt loppe-
marked den 15. november fra kl. 13 - 16, så hvis du har no-
get, du gerne vil sælge eller købe, er chancen der nu. Der vil 
være mange gode sager – blandt andet høvlebænken fra 
værkstedet vil blive solgt den dag. 
Det var ordene. 
Vi vil nu synge den omdelte sang, mens flaget stryges.  
                                                                                                           Fortsæ�es side 19 



14 

Den lille havn med og uden sne. 



15 

 

 

Tag midtersiden ud 
 

 

Generalforsamling i Silkeborg Motorbådklub. 
 

        Sted:        Silkeborg Motorbådklub 

         Åhave Alle 9 c, 8600 Silkeborg. 
 

        Dato:        Fredag den 11. marts 2015. 
 

         Kl.:        19.00 



16 

 

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.              

  Se side 5, her de nye forslag beskrevet. 

 

 

6. Valg af Formand,  kasserer og bestyrelse m.v. jvf. § 8. stk. 1, 2 og 3. 

 

Valg af kasserer 
 På valg er: 

Nyvalg 

 

  Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 
 På valg er:  

Jesper Kudsk    Modtager valg. 
Henning Hvam        ( nyvalg for 1 år)  Modtager ikke valg 

Anne Mette Søgaard   Modtager ikke valg. 
 

 

 

  Valg af 2 bestyrelses suppleanter 
   Peter Johansen        Modtager valg 

   Kåre Høgberg      Modtager valg 

 

  Valg af 2 revisorer 
 Bestyrelsen genopstiller 

Jytte Nielsen    Modtager valg 

           Arne Sommer    Modtager valg  
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Valg af 2 revisor suppleanter 
 Bestyrelsen opstiller   

Lisbeth Knudsen       Modtager valg 

Sven Åge Enevoldsen     Modtager  valg 

 

 

 

 

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

Himmelbjerggrunden  �1 Niels Just    Modtager valg 

Himmelbjerggrunden  �2 Leif Lauersen   Modtager valg 

Kirsebærgrunden  PeterJohansen   Modtager valg 

Sejsgrunden  Johnny Lauritsen   Modtager  valg 

Indelukket   Jørgen Søgaard   Modtager valg 

Fyrmester   Ole Seeberg   Modtager valg 

Fanebærer   Johnny Lauridsen   Modtager valg 

Fanebærer supp.  Leif Thøgersen      Modtager valg 

Fastelavn & Juletræ Heidi Beck   Modtager valg 

Frikadellekonkurr.  Peter Johansen   Modtager valg 

Redaktionsudvalg  Bo Stig Andersen   Modtager valg 

             El og teknik  Michael Jensen   Modtager valg 

 

                          (�1 for bygninger   �2 for grunden) 

 

  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  
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Vi ses i SMK’s klubhus til 
 generalforsamlingen. 

 

Hardy tilbyder i dagens anledning: 

 

WIENERSCHNITZEL 

Med drenge og brasede kartofler.  
 

 KUN: kr. 89,-  

Fra kl. 17.00 
 

 

Ønsker du at spise før generalforsamlingen 

 så bestil bord på tlf. 86 82 61 79 
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Bagefter råber vi et trefoldigt leve for SMK – og så bliver dørene slået 
op til et veldækket kaffebord. Her vil Hardy overrække en præmie til 
den, der gættede rigtigst ved ”Stjerneskud for en dag”, der blev afholdt 
den 27. september. 



20 

Julebanko 2015 
 

Igen i år var det et brag af en aften, ikke mindre end 98 SMKèr havde 
bestilt bord og var kommet ned til Spisestedet for at nyde Hardys gode 
mad.                                    

Igen i år var det Birthe Olesen og Susan Nygaard som stod for salg af 
plader, det er en stor glæde for os, at de altid er parat til at stille op til  
vores julebanko. 
Et par minutter over 19 satte Kaj Johansen spillet i gang, og der gik 
ikke længe før den første havde banko, og der efter gik det fra banko 
til banko. Kaj var en fast styrmand under hele spillet og havde et stort 
overblik.  
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Også i år var der rigtig mange sponsorer som havde skænket mange 
gode gaver, uden dem havde vi ikke kunne afvikle dette arrangement 
og lave et overskud, som går til juletræ og fastelavn for børn. 

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 

Meny Chr.d. 8 vej � Holst Hobby � Arriva � Paradiset   
Hjørnet � Angus � Malernes Andels forretning � Ship Shop 

Oles Auto � Leon Nielsen � Hjørne Grillen � FTZ 

Burre Reklame �  K. J. Klima Teknik � AQUA   
Franks Auto �  Lokal Brugsen Århusbakken  

Sejs Marine Center � Pava Center � Kaj Geert 
Hvinningdal malerservice � Let køb Århusbakken 

Special Butikken � Spisestedet Indelukket   
Karl Andersen � Hjejle Selskabet  � Silkeborg Handyman  

Klippestudiet � Silkeborg Motorbåds klub  
Kings Pub  �  EH Hvidevareservice 
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Falck søsætter båd i indelukket. Ca 1970 
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Juletræ for børn 2015 
 
Søndag den 29 november var ca. 
40 børn, forældre  og bedsteforæl-
dre samlet &l juletræsfest i klubhu-
set. 
Heidi som står for juletræ for børn, 
fik hjælp af børnene &l at pynte 
juletræet, og dekorere klubhuset 
med jule&ng.          

Allan Nygaard fra bestyrelsen, 
og nogle små hjælpere, bød 
velkommen, og ønskede alle 
en god juletræsfest. 
Børn og voksne samledes om 
juletræet, og der blev danset 
om træet, vi sang blandt an-
det, Dejlig er den himmel blå, 
Et barn er født i Betlehem, På 
lo0et sidder nissen med sin 
julegrød 
og nogle stykker mere. 

E0er at have danset om jule-
træet, var det &d &l at kalde 
på julemanden. 
Alle kaldte højt på juleman-
den, men det hjalp ikke, først 
da alle råbte meget højt, jule-
mand, julemand bankede det 
på døren. 
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og hvem åbnede døren? det gjorde julemanden, med en stor sæk på 
ryggen. I sækken havde julemanden store godteposer &l børnene. 
Men julemanden havde travlt, han skulle jo rundt &l flere ar&ge børn. 

E0er at børnene havde 
spist noget af godtepo-
sen, og de voksne havde 
nydt et glas varmt gløgg 
og et par æbleskiver. 
Bankede det igen  på dø-
ren og en anden jule-
mand kom ind. Han sagde 
han var julemandens 

hjælper , og at han 
gerne ville  vide hvad 
børnene  ønskede sig 
&l jul.  
Børnene kom hen &l 
ham og fortalte hvad 
de ønskede sig.  Nogle 
ønskede sig Lego, en 

anden rulleskøjter og to drenge øn-
skede sig en børnecrosser.  
 
Juletræsfesten var et rig&gt godt og 
velbesøgt arrangement. SMK vil ger-
ne sige tak &l Heidi og hendes hjæl-
pere for det store  arbejde  de har 
gjort.  
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   

 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 åbnings tider på:   www.midtjyllands-autosadelmager.dk/ 



 
      Vig&ge telefonnumre:        
 

                       Marinekontoret 
Silkeborg Motorbådklub 

Åhave Alle 9c 
8600 Silkeborg 

Kontor�d hver onsdag 18.00 �l 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 Poli�:  Tlf. 114 

  Falck:  Tlf. 70 10 20 30 

  Vandforurening  Tlf. 86 82 35 99 

 

Indelukket: 
Opsyn, toile0ømmeanlæg & betalingsbomme: 



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 

 

Alt i rustfri til bådfolket 
Kontakt : 8685 5019 

     2162 8519 

Mail: kasperrustfri@mail.dk 

Priorsvej 32. Silkeborg 

 

Ingen opgave er for lille 

eller  for stor. 

RUSTFRI SERVICE A/S 
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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 - 

 

FR. MADSEN A/S 

Tømrer- og snedkerforretning 

Maskinsnedkeri - Inventar 
Lillehøjvej 4 - 8 8600 Silkeborg Tlf.. 86823639  
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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  

  

V/ Brian Hansen 

Hagemannsvej 21 

8600 Silkeborg 

Tlf. 86821466   www.Silkebus.dk  



                    

Indelukkets  
    Spisested 
Hver torsdag fra 17.00 

Stegt flæsk ad libitum                                 kun  129,-                
 

Frokosttilbud fra kl. 12.00 - 15.00   

LØRDAGSBUFFET 

”Spis alt hvad du kan”   kun  109,- 

 

Aftenstilbud fra kl. 17.00 

WIENERSCHNITZEL  kun   119,- 

 

Børnemenuer        fra    39,- 

 

  

    

   
 

Indelukkets  
    Spisested 
Åhavealle  9C   8600 Silkeborg 

Tlf. 86 82 61 79 
 www.indelukketsspisested.dk 
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Kommende 

aktiviteter: 

Fastelavn 

14. februar 2016  

kl. 14:00 Klubhuset i Indelukket  

Generalforsamling 

11. marts 2016 kl. 19:00 

Klubhuset i Indelukket  

Standerhejsning 

17. april 2016 kl. 10:00 

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 

B 


