
Fældningen af  to store træer har givet masser af  tiltrængt lys på området ved 
klubhuset. Men der sker mange flere og større forandringer i Indelukket nu og 
i løbet af  de næste måneder. Læs mere om det inde i bladet.

Både for folket og for bådfolket
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Formanden har ordet

Der er sket rigtig meget i Silkeborg Mo-
torbådsklub, siden sidste gang SMK-nyt 
kom på gaden.

Som I nok husker, blev det i det blad 
skrevet, at det ville være sidste udgave af  
vort klubblad, men det er der - i lighed 
med meget andet i klubben - blevet æn-
dret på efter nogle stormfulde generalfor-
samlinger og møder. Redaktionsudvalget 
har sat sig for at skabe et overblik over, 
hvad der foregik igennem hele det lange 
forløb, så det vil man kunne læse mere 
om her i bladet.

Forandringens vinde i Indelukket
Mon ikke især diskussionerne om Inde-
lukkets fremtid har berørt hver og en af  

SMK’s medlemmer, og alle har vel også 
bemærket, at bølgerne ind i mellem gik 
højt i klubben, selvom bådene forlængst 
var afrigget og lå godt og trygt på vinter-
opbevaringspladsen.

Nu er det så en ny bestyrelse, der skal 
tale motorbådsejernes sag her i Silkeborg, 
og jeg er glad for som formand for den 
bestyrelse at kunne sige, at der på trods 
af  de planer, der kom på bordet om færre 
p-pladser, mindre plads til vinteropbeva-
ring osv. nu er kommet gang i renoverin-
ger og nyindretninger på området, som et 
pænt stykke henad vejen tager hensyn til 
de ønsker, SMK’s medlemmer har givet 
udtryk for.

Her har I os tilbage!
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Udfordringer
Kommunens folk er gået i gang med 
arbejdet her kort efter sommerferien, 
og det vil selvfølgelig i en periode give 
nogle praktiske problemer for brugerne 
af  havnen. Ikke mindst imødeser jeg en 
udfordring, når der skal skaffes plads 
til bådene under vinteropbevaringen, 
men heldigvis er det på de møder med 
kommunen, som den nye bestyrelse har 
haft vedr. Indelukkets fremtid, lykkedes 
at skaffe så meget plads på området, at vi 
også til vinter kan være der allesammen.

Blandt andet på grund af  arbejdet 
med at renovere og nyindrette hele Inde-
lukket, vil vi dog nok opleve, at der må 
flyttes rundt på nogles pladser i forhold 
til tidligere år, men med lidt gensidig 
forståelse for hinandens behov finder vi 
ganske sikkert også ud af  det.Som det 
ses på forsiden, er der nu også kommet 

tiltrængt lys i området ved klubhuset. Det 
gav nogle stik i hjertet, at de to store, 
stolte træer ved huset måtte lade livet, 
men når vi ser og oplever resultatet,  må 
vi erkende, at det var den helt rigtige 
beslutning.

Nyt SMK-nyt
”Genoplivningen” af  SMK-nyt er ikke 
gratis, og vi må nøjes med to udgivelser 
om året.

Men for bestyrelsen er det vigtigt at 
vide, at alle medlemmer får de relevante 
oplysninger... og så håber vi, at flere vil 
benytte sig af  muligheden for at skrive 
i bladet - eller måske vise vi andre de 
allerbedste fotos fra det gode liv på Silke-
borgsøerne.

Og så vil jeg ellers stoppe formands-
ordene for denne gang og lade det ”nye” 
blad og dets indhold tale for sig selv.

Kort efter sommerferien gik kommunens folk i gang med arbejdet i Indelukket.



6 SMKnyt



7SMKnyt
2 / 2016

Det var i sidste øjeblik, at SMK og kom-
munen fik gang i dialogen om, hvordan 
helhedsplanen for Indelukket bliver ført 
ud i livet, for straks efter sommerferien 
tog at kommunens folk hul på arbejdet 
med at føre helhedsplanen for Indelukket 
ud i livet. 

Det betyder, at brugerne af  området i an-
lægsperioden skal tage specielle hensyn, 
fordi arbejdet pågår.

Specielle hensyn
Det vil blandt andet til sin tid være nød-
vendigt at foretage en omrokering på 

Anlægsarbejdet 
i Indelukket er i 
fuld gang
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oplagspladsen, og trailerpladsen vil i peri-
oden være næsten halveret, fordi der skal 
opstilles mandskabsvogne til kommunens 
medarbejdere på det areal.
Til gengæld er der nu udsigt til, at det 
hele ender med at give området et løft, 
både hvad angår udseendet og en række 
praktiske løsninger – og i hvert fald er 
mange af  de forslag i helhedsplanen, som 
medlemmer gav knubbede ord med på 
vejen på medlemsmødet, taget af  bordet.

Læsebrillerne frem
Der foreligger nu en storskala-tegning 
over området, så man bedre kan danne 
sig et indtryk af, hvordan det hele tager 

sig ud, når arbejdet er færdigt. 
Vi har kun kunnet skaffe et foto af  
tegningen som illustration til artiklen, 
så måske skal mange af  de lidt ældre 
SMK-medlemmer fimnde læsebrillerne 
frem, hvis de skal tyde det alt sammen.

Hold dig orienteret
Bestyrelsen vil tilstræbe at holde Motor-
bådklubbens medlemmer løbende kunne 
orienteret om, hvordan arbejdet skrider 
frem. Kig ind på hjemmesiden eller spørg 
bestyrelsen om, hvordan det går.
Vi må jo nok indstille os på, at ikke alt 
bliver så perfekt, som vi gerne havde set, 
men det er dog i løbet af  de sidste må-
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neder lykkedes at få en god del af  vores 
ønsker med i forslaget, og ikke mindst 
har vi fået luget ud i nogle af  de største 
og værste tidsler, vi fandt i det oprindeli-
ge forslag.

Medlemsmøde 27. september
Sagen vil uden tvivl også fylde meget på 
det medlemsmøde, der holdes i klubhuset 

27. september 2016. Her kommer den 
nye bestyrelse i krydsild, og man forsøger 
at få forslagene og meningerne fra alle 
medlemmer formuleret sammen i en 
vi sion for, hvordan Silkeborg Motorbåd-
klub skal se ud i fremtiden.

plo

Så er det frem med læsebrillerne! De skarptsynede kan af  dette foto af  kommunens tegning over 
”Det nye Indelukket” måske danne sig et bedre indtryk af, hvordan området vil tage sig ud, når 
kommunens folk er færdige projektet.
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Et forår fyldt med 
møder af  stor 
betydning for 
SMK’s fremtid
Sidst, der kom et nummer af  SMK-nyt 
på gaden, var det med indkaldelse til den 
ordinære generalforsamling 11. marts 
2016.

SMK-nyts udgivelsespause skyldes 
mildt sagt ikke, at der i den mellemliggen-
de tid har været stille og roligt i klubben 
og bestyrelsen, det ville vist være synd at 
sige...

Foråret bød som bekendt på masser 
af  dramatik, og det gav sig blandt udtryk 
ved, at der måtte holdes hele tre gene-
ralforsamlinger, inden der kom en ny 

bestyrelse på plads, og klubben dermed 
kunne komme videre med arbejdet for de 
interesser og meninger, der præger den.

Den ordinære generalforsamling blev 
afbrudt, fordi formandens beretning ikke 
blev godkendt. Det skete efter, at der på 
mødet var blevet stillet spørgsmål til den 
plan for Indelukket, som kommunen 
havde udarbejdet.

Til den efterfølgende generalforsam-
ling den 11. april mødte 85 medlemmer 
op, og der blev valgt en syv mand stor 
bestyrelse, der som deres første gerning 
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indkaldte til endnu en generalforsamling, 
så man med tre måneders forsinkelse 
kunne få behandlet den resterende del 
af  den dagsorden, der blev suspenderet 
tilbage i marts måned.

Det lykkedes så på generalforsamlingen 
den 6. juni, hvor det også blandt andet 
blev vedtaget at ”genoplive” SMK-nyt, så 

det fremover udkommer to gange årligt.
Ud over behandlingen af  regnskab og 

budget samt valg af  bestyrelsessupplean-
ter, revisorer og diverse udvalg udspandt 
der sig en længere debat under punktet 
”Eventuelt”, herunder også om planerne 
om renovering og nyindretning af  områ-
det i og omkring Indelukket.

Det er godt med en pause ind i mellem, når generalforsamlingerne trækker ud...
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Det emne havde få dage forinden 
været til en grundig og livlig diskussion 
på et meget velbesøgt medlemsmøde, 
hvor man fik mulighed for at ”skyde med 
skarpt” på de tre politikere, der havde 
sagt ja tak til invitationen: Rune Kristen-
sen (S), Mads Frandsen (V) og løsgænge-
ren Leif  Lund. Sektionsleder i Silkeborg 
Kommune Jeppe Thøgersen fremlagde 
planen og stod også til rådighed med svar 
på spørgsmål fra de mange SMK-med-
lemmer, som udtrykte en del skepsis 
overfor en pæn del af  planerne.

Politikerne gav på mødet udtryk for, 
at de på baggrund af  den massive kritik 
var indstillet på at mødes med Motor-
bådsklubbens bestyrelse for - med lidt 
forsinkelse - at få indledt en dialog med 

den nye bestyrelse på grundlag af  disse 
meldinger fra Motorbådsklubben.

Første skridt mod at omsætte det løfte 
til virkelighed blev taget hurtigt efter 
mødet. Bestyrelsesmedlem Sven-Åge 
Enevoldsen og formand Jørgen Søgaard 
blev indkaldt til møde på Rådhuset allere-
de tirsdag den 7. juni, hvor man sammen 
så på, om det er muligt at tilrette den 
allerede godkendte helhedsplan, så den i 
højere grad imødekommer Motorbåds-
klubbens medlemmers ønsker.

På det møde aftalte man, at man i det-
te fælles forum også i fremtiden vil søge 
dialog om, hvad der sker med området. 

Det gav i første omgang en del 
konkrete forslag til bedre at tilpasse sig 
Motorbådsklubbens ønsker, f-eks.:
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Bådopbevaring
Arealet til vinteropbevaring er fortsat 
uændret. Kommunen vil udvide arealet, 
så der bliver plads til 8-10 både mere i 
området.
Arealet tilsåes med græs, og der opstil-
les flytbare blomsterkasser og borde-/
bænkesæt, så offentligheden kan benytte 
arealet om sommeren.
Forslaget om at kræve ensartede vinter-
presenninger på bådene bortfalder.

Parkering
Der bliver ca. 20 flere p-pladser end 
beskrevet i det udkast, der blev fremlagt 
ved medlemsmødet den 31. maj. Trailer- 
og parkeringsarealet forbliver det samme 
som nu.
På arealet imellem den nye bøgehæk og 
klubhuset (vinteroplægspladsen) etableres 
der p-båse på fast underlag, så der også 
kan være både på området om vinteren.

Tidsparkering er ikke på tale denne gang.
For at få flere til at benytte p-pladsen ved 
vandværket overvejes det at skilte ved 
Remstrupvej - Sanatorievej - Gudenåvej 
med teksten: ”P-pladser til Indelukket, 
Kiosk og Legeplads”.

Vejadgang
Vejadgangen fastholdes uændret adgang 
- som hidtil. Der laves fast befæstning fra 
Golfbanen til ophalepladsen.
Der etableres ingen rundkørsel. Det un-
dersøges samtidig, om arealet kan gruses 
bedre.

Grønne områder
Det anbefales at plante 5-6 bøgetræer på 
det store areal. I følge aftale planter SMK 
to nye bøgetræer foran klubhuset.

Hele referatet fra mødet kan læses på 
hjemmesiden.

Tre politikere løsgængeren Leif  Lund, Mads Frandsen (V) og Rune Kristensen (S), samt sektionsle-
der i Silkeborg Kommune Jeppe Thøgersen (nr. to fra venstre) havde sagt jatak til at stå for skud ved 
medlemsmødet i klubhuset den 31. maj 2016.
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Der kan for tiden ikke 
tankes benzin 
fra tankanlægget 
i Indelukket
På grund af  nye regler for levering af  
benzin, kan vi ikke få vores tank til benzin 
fyldt op. S-M-K`s tank til benzin ligger 
over jorden, og man må ikke længere pum-
pe benzin fra en tankvogn over i en tank. 
Benzinen skal kunne løbe selv.  S-M-K´s 
bestyrelse arbejder på at få en løsning på 
problemet.

4 SIDERS
INFO-INDSTIK
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Her finder du HFI-relæerne, der skal aktiveres efter strømsvigt

”De døves Ø” - relæet under den sorte bro mod scenen

�

�

�
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Her finder du HFI-relæerne, der skal aktiveres efter strømsvigt

Foran restauranten - relæet ved værkstedet.

 Relæ for lille havn findes ved det sorte hus neden for kiosken

�

�

�

�
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Steen Tlf. 20 23 18 89
Steffen Tlf. 42 61 28 87
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Silkeborg Motorbådklubs medlemsblad, 
SMK Nyt, udkommer desværre kun to 
gange om året, så det er svært - for ikke 
at sige umuligt - at være helt aktuel med 
alle nyhederne i klubben. 

På hjemmesiden www.s-m-k.dk er 
der løbende informationer at hente om, 
hvad der sker i klubben.

Under  ”Sidste nyt i SMK” finder du 
informationer, billeder, og hvad der ellers 
måtte være af  interesse for medlemmer-
ne at vide om, hvad der sker i klubben. 

Under ”AKTUELT” og ”KALEN-
DER” finder du datoer for og beskrivelse 
af  kommende arrangementer.

BGA 

Silkeborg 
Motorbådklubs 

hjemmeside
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Der var desværre ikke ret mange med-
lemmer mødt op til oprydningsdag på 
Sejsgrunden den 18.6.

Men de få der var, fik gjort et godt 
stykke arbejde. Hegnet ind til naboen 
blev befriet for det værste ukrudt, og 
den gamle pavillon blev ren. Vi fik også 
slået græskanten ud mod søen, og andre 
småting blev lavet.

Hen mod aften blev der tændt op i 
grillen, og der blev grillet pølser, en øl 
eller to og et glas vin blev det også til. 

Tak til dem, der mødte op og gav en 
hånd med på Sejsgrunden.

BGA

Oprydningsdag og Sommerfest på
          Sejsgrunden 2016
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Oprydningsdag og Sommerfest på
          Sejsgrunden 2016
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Frikadelle-
konkurrence
20. august

Dommere holder 
naturligvis nøje 

øje med, hvordan 
processen skrider 

frem for 
deltagerne.

De stolte og dygtige 
vindere. Fra venstre 
Steen, Leif  og Ole.

Den traditionsfyldte frikadellekonkur-
rence havde også i år trukket mange af  
klubbens medlemmer som deltagere, og 
de lagde allesammen mange kræfter i at 
frembringe de bedste frikadeller af  et 
halvt kilo fars.

Dommernes helt igennem kvalificerede 
bedømmelser mundede ud i følgende 
resultatliste (navn, båd, point):

1. Ole, Ser’vas, 138
2. Leif, Mette Maj, 132
3. Sten, Carla. 125
4. Niels, Ki-bi, 123
5. Allan, Mi’ni’mik, 118
5. Peter, Valborg, 118
7. Ole, Kat’chia, 109
8. Leo, Kepeto, 108
9. Jan, Don’ Papi, 105
10. Ole, Don’Papi, 94
11. Kåre, Perlen, 91
12. Michael, U’nick, 85
13. Jens, Ko’mik, 80
14. Peter Riis, Glenten, 77
15. Palle, Brisen, 71
16. Jesper, Ma’ti’né, 66
17. Morten, God’tid, 58
18. Thomas, No’ name, 56.

De mange og dejlige præmier (er skæn-
ket af  en kreds af  gode sponsorer, og 
det er uden tvivl en medvirkende årsag 
til, at frikadellekonkurrencen er en stor 
succes blandt SMK’s medlemmer.
Vi vil gerne benytte lejligheden til at 
takke dem for deres støtte.
Der var præmier til alle deltagere, og 
præmien til sidstepladsen var en pund 
fars, så han kunne gå ned i båden og 
lave en portion frikadeller.
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Frikadellefolket 
venter spændt på, at 

spændingen bliver 
udløst.

Peter Johansen 
er sammen med 
hustruen Anne 

mangeårige 
ankermænd for 

SMK’s frikadelle-
konkurrence.

Føtex Torvet, Sejs Marine, 
Risbjerg Marine, 
Leon Købmand, 

Indelukkets Spisested, 
KJ Klimateknik, Oles Auto, 

Franks Auto, 
Dagli’ Brugsen Århusbakken, 

Motorbådsklubben, 
Hjørnegrillen, FTZ Autodele
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S.M.K har fået en henvendelse fra Dan-
marks Største Vejfest.

Fredag den 9.september kl. 19 stævner 
Hjejleflåden ud på en to timers sejlads, 
hvor der er live musik om bord på 
bådene.

Tilrettelæggerne af  Danmarks Største 
Vejfest, vil gerne opmuntre lystbådsejler-

ne til at følge Hjejleflåden på sejladsen, 
- og gerne med en lyskæder eller to til at 
udsmykkebådene.

Det meste af  fredagen er der desuden 
aktiviteter og musik på scenen ved  Hjej-
lens ophaler plads.

Danmarks Største Vejfest
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Stjerneskud 
for en dag
Søndag den 25. september vil Indeluk-
kets Spisested sælge 

STJERNESKUD ELLER 
STJERNEKASTER TIL EN 

EKSTRA LAV PRIS: 

60,- kr.

Denne dag koster et glas hvidvin kun 25 
kr. og en flaske øl eller sodavand sælges 
for 15 kr.

Formålet er at se, hvor mange -skud eller 
-kastere, vi kan lave den dag. Er det mon 
30, 100, 247, 552 eller måske 1000?

Vi ved det ikke, men det blivet talt, og vi 
sætter denne dag et gavekort på højkant, 
hvis I kan gætte, hvor mange stjerneskud 
og stjernekastere vi sælger på dagen.

I 2013 blev der lavet 722, i 2014 var det 
666, og i 2015 lavede vi 776.

Vi laver dem også ud af  huset: Kig forbi, 
og vi laver dem med det samme.

Hilsen
Personalet ved 
Indelukkets Spisested.

Indelukkets Spisested 
åbner klokken 11.00



26 SMKnyt

Der indkaldes hermed til et visionsmøde, hvor alle 
medlemmer af Silkeborg Motorbådsklub får mulighed for 
at bidrage med ideer og forslag til, hvordan klubben skal 
se ud i fremtiden.

Dagsorden:
1. Bestyrelsen i krydsild - frem med visionerne
2. Ros og ris til bestyrelsen

I den indlagte pause serveres der kaffe til de fremmødte.

BESTYRELSEN 
I KRYDSILD

Medlemsmøde 
tirsdag den 27. september 
klokken 19.00 i klubhuset
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med græsk tema

Velkomstdrink
Mesa, forskellige små forretter

Hovedretter
Moussaka

Gyros
Græske bøffer

Græske frikadeller, græske kartofler,tzatziki, 

olivensalat, feta, forskellige salater og brød

Dessert
Indbagt feta

Hindbærtærte
Kaffe/te

Natmad
Biksemad med spejlæg

Deltag i hele dette flotte arrangement inkl. en flaske god vin (rosé, hvis eller rød) eller 
fem øl/vand for kun

299,- kr.
Kun for medlemmer af  SMK.

VI GLÆDER OS TIL AT SE JER

Der er plads til max. 
80 personer denne 

aften, så det gælder 
om at være hurtig!

Tilmelding på 
s-m-k.dk under 

”SMK aktivitet”.
Seneste tilmelding 

10. oktober.

SOM ALTID:
Hyggemusik under 
middagen (21.30 - 

22.00) og gode gamle 
musiknumre helt frem 

til natmaden

KLOKKEN 18.00

Afriggerfest
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And og flæskesteg med tilbehør
Risalamande med kirsebærsauce og æblekage

Mortensaften
SPIS HVAD DU KAN

PRIS PR. COUVERT:

159,- kr.

HUSK AT RESERVERE BORD - TLF. 8682 6179

STANDERSTRYGNING KL. 10.00

MARITIMT LOPPEMARKED
I Klubhuset

SØNDAG 16. NOVEMBER 2016
FRA KLOKKEN 13 TIL 16.

Klubben er vært ved kaffe og kringle.

Ønsker du et bord at sælge fra, kontakt da:
Jørgen Søgaard på mail jpsogaard@gmail.com eller på 2530 4534HUSK: K

UN M
ARITI

ME TI
NG!
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PRIS PR. COUVERT:

69,- kr.

JULEBANKO

KLOKKEN 19.00

Dagens ret:
Flæskesteg med hvide og 
brunede kartofler, rødkål, 
chips og lækker brun 
flæskestegssauce. KUN FOR 

KLUBBENS 
MEDLEMMER

Juletræ for børn 
27. november 
kl. 15.00
Som traditionen byder holdes juletræs-
festen i klubhuset en søndag, hvor 
børnene med forældre eller bedsteforældre 
møder op klokken 15.
Der er godteposer til børnene, og de 
voksne hygger sig med gløgg og æbleskiver.
Tilmelding til Heidi på tlf. 2349 4906 
eller på listen i klubhuset. Husk at oplyse, 
hvor mange børn, der deltager.
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Online bestilling - døgnet rundt!
 
Levering inden for 48 timer!
 

print365.dk

   Industrivej 21  -  7330 Brande  -  Tlf 99 42 40 56  -  www.bs-printhouse.dk

Grafisk full-service 
af høj kvalitet...!
Vi kan håndtere hele den grafiske 
proces, fra idé og konceptudvikling 
til efterbehandling og distribution. 
Du får kompetent rådgivning hele 
vejen gennem processen, og vi 
har ekspertisen til at være din 
samarbejdspartner.

- kontakt os for et uforpligtende tilbud 
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Kommende aktiviteter
9. september kl. 19.00: 
Hjejleselskabet flåde stævner ud ved Danmarks Største Vejfest

25. september fra kl. 11.00: 
”Stjerneskud for en dag”

27. september kl. 19.00:
Medlemsmøde: ”Bestyrelsen i krydsild”.

15. oktober kl.18.00:
Afriggerfest

16. oktober kl. 10.00:
Standerstrygning

10. november:
Mortensaften i Indelukkets Spisested

13. november kl. 13-16
Maritimt loppemarked

25. november, kl. 19.00
Julebanko

27. november. kl. 15.00
Juletræ for børn

5. marts 2017, kl. 14.00
Fastelavn

10. marts 2017, kl. 19.00
Generalforsamling

9. april 2017, kl. 10.00
Standerhejsning.

SMK-nyt nr. 2/2016 er trykt hos BS Printhouse Brande. 
Layout, tekst og redaktionel bearbejdelse: Pressebureauet Silkeborg. 
Medlemmer i redaktionsudvalget: Ole Lyneborg Lund, Bende Højlund.  




