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Formanden har ordet

I bestyrelsen har vi glædet os over de 
mange rosende ord, det genopstandne 
SMK Nyt har fået med på vejen fra rigtig 
mange af  klubbens medlemmer. Vi tager 
det som et udtryk for, at bladet bliver læst 
flittigt, og at de fornyelser og forskønnel
ser, det sidste blad bød på, er blevet taget 
godt imod. Og vi håber, at vi har fundet 
en form, så også det nummer af  SMK 
Nyt, du sidder med lige nu, bliver taget 
godt imod.

Indelukket og helhedsplanen
Også Indelukket er nu ved at tage form 
i henhold til Helhedsplanen. Heldigvis 
lykkedes det i sidste øjeblik for SMK at få 
taget de værste forslag i den oprindelige 
plan af  bordet.  Det skete som bekendt 
efter en del sværdslag, men nu tegner 
der sig et billede af  et område ved vores 
klubhus, hvor der fortsat vil være gode 
muligheder og faciliteter for at dyrke 
vores passion for det maritime.

Fremtiden former 
sig for SMK

Den første store prøve for Det nye 
Indelukket stod, da bådene kom på 
vinteropbevaring. Der blev forud for 
det drøftet, om der nu også var plads til 
bådene i vinteren 2016/17, men be
kymringerne viste sig heldigvis at være 
unødvendige: Alle forstod den ekstra
ordinære situation, og dem, der ønskede 
at benytte en plads, kunne være der. Det 
kan vi først og fremmest takke den gode 
klubånd og et godt samarbejde med de to 
kommunens opsynsmænd for.

Benzin igen fra foråret
En af  de store udfordringer for besty
relsen har været at få en ny benzintank i 
Indelukket. Problemerne har været man
ge, og de er beskrevet mange gange før. 
Derfor er det ekstra dejligt at konstatere, 
at væsentlige tilladelser er på plads, og 
at vi forventer benzinsalget genoptaget i 
foråret 2017.

Nyt rum til spildolie
En anden længe ventet facilitet bliver 
en realitet, når mandskabhuset bliver 
opført. I den forbindelse vil der blive 
indrettet et rum for spildolie, så vi kan 
komme af  med den på en praktisk og 
miljørigtig måde. Mere om det praktiske i 
den forbindelse, når der er udarbejdet et 
egentligt regulativ om, hvordan spildolien 
skal håndteres.

91 nye medlemmer i 2016
Det går i det hele taget godt med 
medlems aktiviteterne i SMK. Generelt 
er interessen for at deltage i arrange
menterne tilfredsstillende – og for nogles 
vedkommende endda stigende. Ikke 

mindst er der grund til at fremhæve, at 
vi i 2016 har fået 91 nye medlemmer, og 
at 37 af  dem tog imod tilbuddet om at 
komme til et informationsmøde, hvor 
bestyrelsen fortalte om klubben og dens 
aktiviteter.

Et løft til broerne
I løbet af  foråret 2017 får klubbens broer 
et generelt ”løft”, og specielt vil broerne 
på Himmelbjerggrunden blive fornyet, 
ligesom der bliver lagt energi i at for
skønne Sejsgrunden.

2017 er regattaår
For sejlerne på Silkeborgsøerne bliver 
2017 noget helt særligt, fordi det er re
gattaår  og denne gang oven i købet som 
en del af  aktiviteterne, der er tilknyttet 
”Europas Kulturhovedstad”. De seneste 
år har Silkeborg Ildfestregatta fjernet sig 
mere og mere fra det oprindelige kon
cept, hvor ikke mindst bådene og livet 
omkring søen stod i centrum for festlig
hederne. I år gives der udtryk for, at man 
vil søge ”tilbage til rødderne”, og det 
bør være en garanti for, at vi motorbåds
sejlere i år kan sætte næsen op efter nogle 
helt særlige Regattaoplevelser.

Jeg synes derfor, at der er grobund for 
den optimisme, der breder sig i klubben 
 og det er derfor helt uden forbehold, at 
jeg ønsker jer alle en god sejlersæson 
2017.
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Stjerneskud for en dag

De 48 medlemmer, der var med til fe
sten, nød det græske taselvbord som 
Hardy havde tilberedt.

Efter middagen kom sangbøgerne 
frem, og der blev sunget igennem på 
sømandsviserne.

Derefter blev der danset til bandet 
Ariva, og aftenen sluttede med bikse
mad med spejlæg.

Det var en god fest, og for nogle 
blev det en sen aften.

Hardy havde lavet en 
konkurrence, hvor der skulle 

gættes, hvor mange stjerneskud 
og -kastere, der blev fremstillet i 
Indelukkets Spisesteds køkken 
i løbet af  dagen. Vinderen blev 
Annemette Søgård, der præcist 
ramte antallet for dagens salg: 

755 stk.

Søndag den 25. september stod der 
udelukkende stjerneskud og kastere på 
menuen i Indelukkets Spisested, og der 
var fuld gang i den i køkkenet hele dagen, 
så alle de lækkersultne enten kunne nyde 
maden i klubhuset, tage den med i båden 
eller med hjem.  

Traditionen med ”Stjerneskud for en 
dag”startede i 2013, hvor der blev solgt 

723. I 2014 blev der solgt nøjagtig det 
samme antal,  mens det i 2015 blev til 
666. 2016 slog rekorden: Der blev solgt 
755 stjerneskud og stjernekastere. 

Flot klaret af  Hardy & Co. 
Traditionen bliver gentaget igen i 2017, 
søndag den 24. september

Afriggerfest 15. oktober

Hardy liner op til endnu en afriggerfest.

Bestyrelsen på arbejde
En håndfuld bestyrelsesmedlemmer tog i 
efteråret sagen i egen hånd og drog ud til 
Sejsgrunden for at påbegynde byggeriet 
af  et nyt, tiltrængt bolværk.

Samtidig foretog man en inspektion 
af  grunden og bygningerne, så man er 
forberedt til næste års store indsats på 
Sejsgrunden, hvor det ikke kun er arbej
det med bolværket, der skal færdiggøres. 
Hele Sejsgrunden skal have et løft, og til 
det arbejde er der brug for mange flere 
frivillige hænder end dem, der sidder på 
den lille skare, der lukkede og slukkede 
på Sejsgrunden i år.
 

info@festivalsilkeborg.dk • www.ildregatta.dk

Ildfestregatta

Silkeborg Ildfestregatta d. 15.-19. aug.
Du kan være med til at gøre festen endnu smukkere og festligere for alle gæster,  
ved at illuminere din båd - og måske vinde titlen ÅRETS ILDFESTREGATTA BÅD !
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Allerførst et stort velkommen til alle, 
der er mødt frem på denne særlige dag, 
hvor vi tager afsked med sejlsæsonen 
2016. Samlet set har den budt på et noget 
omskiftende vejr, men sluttede af  med 
en september måned, der gav os nogle 
fantastiske dage med varme vinde.

I og omkring SMK har der også været 
en del blæst  ikke mindst i Indelukket, 
hvor der er taget hul på udførelsen af  
den nye helhedsplan. Den blev drøftet 
meget indgående på et velbesøgt med
lemsmøde i klubhuset den 31. maj, og der 
har på vores hjemmeside efterfølgende 
været en del at læse om både det møde 
og hvordan det er gået med drøftelserne 
med kommunen om helhedsplanen. Vi 
har også taget sagen under behandling i 
SMKnyt, som medlemmerne modtog i 
begyndelsen af  september. Vi kan nu se, 
hvordan de første elementer af  helheds
planen er ved at blive realiteter, blandt 
andet med udførelse af  fast belægning til 
parkering på området.

For klubben er det vigtigste, at både
nes placering under vinteropbevaringen 
følger det, der oprindeligt er aftalt med 

Silkeborg Kommune. Vi skal sikre, at alle, 
der ønsker det, kan benytte sig af  retten 
til vinteropbevaring.

Udførelsen af  helhedsplanen forven
tes afsluttet i foråret 2017, hvor der så er 
opført en ny mandskabsbygning, og der 
er kommet fast belægning på hele stræk
ningen fra Golfbanen til Ophalepladsen.

Problematikken omkring benzintan
ken arbejdes der fortsat med. Det er 
bestyrelsens mål, at der igen fra foråret 
2017 kan købes benzin i Indelukket.

Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til 
at opfordre alle til at komme med indlæg, 
forslag eller ideer til vores medlemsblad. 
SMKnyt. Redaktionsudvalget efterlyser 
det, så de kan gøre bladet endnu bedre.

Tirsdag den 27. september blev 
bestyrelsen som noget nyt sat i krydsild 
på et medlemsmøde, der samlede godt 
60 deltagere. Der blev som altid  når 
søens folk mødes – en livlig aften, og 
bestyrelsen noterede sig de mange gode 
ideer, der kom frem. Der bliver noget at 
arbejde med.

Vi er opmærksomme på, at vores 
broer skal have et løft i 2017, især har vi 

Standerstrygning  
Formandens tale ved standerstrygningen søndag den 16. 
oktober 2016

kig på bådanlægget ved Himmel
bjerggrunden.

Vi har i 2016 fået over 90 nye 
medlemmer, og i november holder 
vi en introduktionsdag for jer. Vi 
ønsker jer velkommen i SMK.

Afriggerfesten i aftes blev alle 
tiders  ikke mindst takket være det 
græske tema.

Vi kunne godt have været flere 
om at dele aftenens oplevelser, og vi 
håber på se rigtig mange medlemmer 
til afriggerfesten næste år.

Til slut vil jeg minde jer om, at 
der findes en oversigt over de kom
mende arrangementer i SMKnyt 
– og takke for fremmødet og den 
opbakning, der er vist bestyrelsen.

SMK sagde et officielt farvel sejlersæsonen 2016 ved standerstrygningen, der 
havde samlet en pæn opslutning - blandt andet fra medlemmer, der aftenen 
forinden festede på ”the Greek style” i klubhuset. Efter formandens tale, hvis 
manuskript er gengivet herunder, samledes alle igen hos Hardy for at nyde et 
godt og energigivende morgenbord. 

Der har været en del blæst 
om Indelukket i 2016, 
men formand Jørgen 
Søgaard stod støt og rolig, 
mens han holdt sin tale 
ved årets standerstrygning, 

Folk er ved at finde sammen på pladsen 
foran klubhuset.

Faneføring på korrekt og behørig vis.
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På mødet, der blev holdt søndag den 13. 
november i klubhuset bød formand og 
næstformand de fremmødte velkommen 
i Silkeborg Motorbådklub. 

De 37 nyslåede medlemmer fik 
derefter en orientering omkring Silke
borg Motorbådklubs virke  fra klubbens 
stiftelsesår 1909 frem til i dag.

Der er sket store udviklinger og 
forandringer i årenes løb, men det ligger 
fast, at SMK stadig er attraktiv for båd
folket – det vidner alene de mange nye 
medlemmer om.

Et af  klubbens centrale virker er 
broerne samt vores grunde, som er 

til stor gavn for medlemmerne, og på 
arrangementsiden blev der orienteret 
om de kommende møder. Det blev også 
understreget, at vi tilstræber at informere 
på vores hjemmeside så hurtigt, det nu 
lader sig gøre.

Under mødet fremkom flere spørgs
mål, som bestyrelsen lovede at få klarhed 
over, og det blev nævnt, at der er obser
veret en brøndring vest for Sejsgrunden.

Bestyrelsen takkede ved mødets slut
ning for fremmødet og sagde på gensyn 
til alle i 2017.

v/ John F. Jacobsen
Esbølvej 24, Sdr. Vium

6893 Hemmet

Bådkalecher
Møbelpolstring
Covers
Presenninger
Solsejl - Altansejl
Autopolstring
Reparationer
Specialopgaver  

MARKISE & KALECHESMEDEN

30 27 88 60
john@m-ks.dk

Webshop
www.m-ks.dk www.mksshop.dk

91 nye medlemmer 
af  SMK i 2016

Maritimt loppemarked

Overskuddet går til juletræ og fastelavn for 
medlemmernes børn og børnebørn

En stor tak til vore sponsorer:
Angus – Brugsen, Spættevej – Cafe Paradiset – Dansk Papirvare – Den Gyldne Hest – Den 

Jyske Sparekasse – FTZ – Føtex, Nørrevænget – Grauballe Bryghus – 
Grovvare Centret – Hjejlen A/S – Hjørne Grillen – Hjørnet Bodega – Jyske Bank – 

Jørgen Bjerregård – Kaj Gert – Kings Pub – Blomsterbutikken Kvisten – Købmand Leon 
– Lises Bodega – Mazda – Menu, Borgergade – Oles Auto – Per B – Restaurant Hjørnet – 

Risbjerg Marine –  Sejs Marine – Silkeborg Handyman – Silkeborg Motorbådklub – 
Silkeborg Slagteren – Silkeborg Motorbådklub – Spar, Engesvang – Specialbutikken – 

Spisestedet Indelukket – SuperBrugsen, Øster Bordingvej.

Som altid var der stor opbakning til 
arrangementet, der i år fandt sted den 25. 
november. 91 medlemmer kunne, vanen 
tro, nyde godt af  Hardys gode mad, 
inden spillet begyndte. 

Også i år var der rigtig mange sponsorer 
  uden dem er det svært at skabe et over
skud. Det er overskuddet fra julebanko, 
der sponsorerer afholdelsen af  juletræ 
og fastelavn for medlemmernes børn og 
børnebørn.

Julebanko med stort fremmøde

Loppemarkedsdagen var igen i år en 
succes. Omsætningen af  de maritime 
varer gik lystigt, og mange gjorde i løbet 
af  dagen nogle fantastiske køb.
130 personer besøgte klubhuset for at se 
på de gode tilbud, og det ligger fast, at 
arrangementet bliver gentaget i 2017. 
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Julen småstarter 
med SMK’s 
juletræsfest

Historien om 
Indelukket 

Historien 
Historien om Indelukket starter den 9. 
juni 1899, da Silkeborg Kommune under
skriver købekontrakten med staten.

 Hidtil havde skoven hørt under skov
ridergården Marienlund som en del af  
statsskovdistriktet. Nu købte kommunen 
de 44 tønder land indelukke og 53 tønder 
land af  Marienlunds jorder. Pris: 42.000 
kroner. Skovrideren havde hidtil haft 
skovområdet hegnet ind for at holde folk 

ude. Det var et indelukke, som publikum 
var udelukket fra. Heraf  navnet. 

Hvad nu? På jorderne omkring fik 
Legepladsforeningen fra 1900 lov til at 
lave opbyggelige aktiviteter for børn og 
unge. Der blev bygget sanatorium i 1903, 
vandværk i 1905, anlagt kolonihaver 
omkring 1910, bygget alderdomshjem i 
1911 osv. Men hvad skulle der ske med 
Indelukket? 

En festplads med bænke og borde 
blev hurtigt anlagt og indviet grundlovs
dag 1901. Der blev lavet spadserestier, og 
derudover var der fra starten forskellige 
planer om en pavillon med tårne og spir 
og restaurant og om færgefart over åen 
fra Indelukket til Nordskoven. Pavillon
en blev aldrig til noget. Men der blev 
etableret færgeforbindelse fra Indelukket 
til Nordskoven. 

To kanaler,  to havne 
Skov og vand og sport. Silkeborg Dame
roklub stiftedes i 1933 og indviede sam
me år klub  og bådehus. Det blev siden 

Indelukket er et levende dementi af  sit eget navn. Her er 
intet indelukket, her er udfoldelse, frihed, liv, afslapning, 
ro. Her er å, skov og park flyttet direkte ind som del af  
Silkeborg. Som bindeled mellem by og natur.

63 børn deltog søndag den 27. november 
i den store juletræsfest i klubhuset. 

Heidi havde  med hjælp fra Jens og 
de mange børn, deres forældre og bedste
forældre  pyntet juletræet og klubhuset 
pænt op. 

Kl. 15.30 begyndte alle at synge jule
sange og danse omkring juletræet. Efter 
nogle gode og hyggelige sange, kaldte 

børnene på Julemanden, og han ankom 
med en stor sæk på ryggen og delte store 
godteposer ud. 

Imens poserne blev studeret, servere
de Hardy æbleskiver og varm glögg.  

Alle havde en rigtig hyggelig efter
middag, og julen var så småt startet. 

SMK vil gerne sige tak til Heidi, Jens 
og deres hjælpere, for det store arbejde.

Af  journalist Kurt Balle Jensen, 
Pressebureauet Silkeborg

(tekst til Silkeborg Kommunes folder 
i forbindelse med Indelukkets
100 års jubilæum i 1999)

Vinterstemning .
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overtaget af  kajakklubben og ombygget 
i 1969. I 1909 oprettedes Silkeborg 
Motorbådsklub, og en halv snes år senere 
kom den første havn til både og kanoer. 
I 1926 søgte bådejere om at få opstillet 
bådhuse i Indelukket. Byrådet sagde ja til 
op til fire par huse, og der var bådhuse i 
Indelukket frem til 1961, hvor de sidste 
blev fjernet.

I 1951 opførte motorbådklubben 
et klub  og redskabshus, som “ikke vil 
skæmme”. Senere blev klubhuset også 
en meget benyttet restauration. I årene 
1939 1941 blev en ny havn udgravet 
af  unge arbejdsløse. Den blev som den 
første anlagt som en bred kanal, og der 
blev støbt buede broer ind til øen, der 
nu opstod. Ved anlæg af  den nye havn 
blev bortgravet jord transporteret i 
trillebøre over en midlertidig bro til den 
anden side af  åen og benyttet ved anlæg 
af  Sejsvejen. Noget af  jorden blev kørt 
længere ind i Indelukket, hvor det kunne 
bruges til en primitiv friluftsscene. I 1956 
kostede det 24 kroner at have en motor
båd liggende ved havnen, mens prisen 

for robåde og kanoer var 16 kroner. 
Den gamle havn blev i 1960 restaureret 
og gjort tidssvarende. I 1999 er der 251 
bådepladser i Indelukket. 

Fra lejrplads til camping 
Allerede sidst i 30’erne blev besøgende 
anvist en plads centralt i Indelukket, 
hvor de kunne stille telt op, og det blev 
til en egentlig lejrplads. I 1940 gik det 
så godt, at kommunegartneren måtte gå 
til byrådet og foreslå en udvidelse. Det 
kostede 525 kroner, og nu gik det så lidt 
igen. I 1945 foreslog kommunegartneren 
at flytte lejrpladsen ud i den sydvestlige 
del af  Indelukket og der anlægge en helt 
ny lejrplads med plads til 72 telte og 300 
vandrere. Arbejds  og Socialministeriet 
sagde ja til at betale arbejdslønnen til de 
“langvarigt ledige”, der anlagde pladsen. 

Lejrpladsen fik et reglement, der 
forbød forstyrrelser med grammofon og 
usømmelig påklædning. Telte skulle have 
den rette form, og telthuse med sejldug 
på træskelet var ikke tilladt.  Pris for at 
overnatte på pladsen: 1 krone pr. telt. 

Efterhånden blev “lejr” til “camping”, og 
den tid var forbi, hvor man kun talte om 
vandrere. 

Nu fik familien Danmark bil og tog på 
camping. I 1964 blev der opført ny toi
letbygning på pladsen, og i 70’erne blev 
der udvidet, bygget kiosk og etableret de 
første el stik til campingvogne.

Friluftsteater 
Friluftsscenen i Indelukket skulle efter 
krigen omdannes til et rigtigt teater med 
bænkerader, og de jordhøje, der hidtil 
havde dannet kulisser omkring scenen, 
skulle udbygges, så lyden blev bedre.

I oktober 1945 fik kommunen “Regu
lering og planering af  terrænet ved 
Friluftsscenen” godkendt som beskæf  tig
el  sesarbejde. “Jordarbejdet agtes udført 
med trillebør”, lovede kommunen i  et 
brev  til Arbejdsministeriet. 

Et teater med plads til 6000 tilhørere 
blev skabt, men skønt ambitiøse teater
arrangementer de kommende år viste 
teatret sig dog efterhånden at være for stort, 
og i 1984 blev det “slanket” til 2000 pladser.

Opsynsmand 
En opsynsmand skulle holde opsyn 
med friluftsteater, lejrplads, bådehavn, 
parkanlæg og skov. Toiletter skulle gøres 

rene, papir samles op, afgifter inddrives 
på lejrpladsen, teltpladser anvises osv. 

Opsynsmanden havde også ansvar 
for, at redskaber på legepladsen var i 
orden. I instruksen fra 1946 gøres han 
opmærksom på, at han ikke skal regne 
med at kunne nå det hele på 8 timer om 
dagen i højsæsonen. 

Til gengæld var der mere stille om 
vinteren, hvor der dog skulle fjernes sne 
fra bænkene. Opsynsmanden havde pligt 
til at bære uniformshue, og hans ugeløn 
var i 1949 på 136 kroner. I 1999 skal 
opsynsmanden alene holde opsyn med 
bådehavnene. 

Kiosken 
Kiosken i Indelukket skulle oprindeligt 
også betjene lejrpladsens gæster. I 1949 
skrev kommunen kontrakt med Agnes og 
Johannes Gosvig om leje og pasning af  
kiosk, færge og benzintank i Indelukket. 
Kiosken skulle være åben fra april til og 
med september, og der måtte sælges is, 
sodavand, brød og konfekture. Efter kl. 
14 måtte der sælges mælk og fløde, men 
kun til lejrsøgende og besøgende i Inde
lukket. Ikke til fastboende. 

Kiosken blev om  og udbygget i 1951, 
og i 1999 er dens fremtid og nye mulig
heder igen under overvejelse.

Indelukket badet i sol.

Området rummer 
tilbud til alle.
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Færgefart 
Færgefarten fra Indelukket over åen skul
le være i drift fra april til oktober, og pri
sen for at blive fragtet over var i 1949 på 
20 øre for voksne, 10 øre for børn og 15 
øre for cykler og barnevogne. Hvert forår 
skulle lejeren sørge for bund behandling 
og maling af  båden. Færgemanden skulle 
desuden fra benzintanken ved den gamle 
bådehavn sælge olie og benzin til bådejer
ne. Efter Gosvig overtog Viktor Simon
sen. Han opsagde kontrakten i 1969, og 
færgefarten ophørte.

Baby golf  
I 1949 søgte E. Svane Larsen om et 
stykke jord til anlæg af  en “miniature
golfbane” i Indelukket, og Mark  og 
Skovudvalget anviste en del af  den gamle 
lejrplads som velegnet. I 1950 blev banen 
anlagt, nu under navnet “babygolfbane”. 
Der blev desuden bygget en kiosk til opbe
varing af  golfkøller   og baby blev til mini...

Nellemoses skulptur 
Billedhugger Knud Nellemoses skulptur 
af  den unge frihedskæmper afsløredes 
i 1951 på befrielsesdagen den 4. maj. 
Skulpturen blev betalt med de 25.000 
kroner, De Danske Papirfabrikker 
havde givet til byens 100 års jubilæum 
i 1946. 

Hermed var kunsten rykket ind i In
delukket, og kunsten blev for alvor nær
meste nabo, da Silkeborg Kunstmuseum 
blev indviet i 1982 med direkte adgang 
fra Indelukket. Imens udviklede kunsten 
sig på scenen med teater og med flere 
og flere større musikarrangementer. 
Natur og kultur i fælles rammer.

Park og skov 
I 1952 blev deklarationen som fredskov 
ophævet, og Indelukket blev en lystskov.
Det gav nye muligheder, og store planer 
for Indelukkets forskønnelse tog form. 
Der skulle foretages “en kraftig udhug
ning, så sol og lys kan trænge igennem”. 

Vejen fra indgang til kiosk skulle as
falteres, og det store forparti skulle have 
et “tiltalende parkagtigt udsende”. Pris: 
Godt 50.000 kroner. Præget af  park i den 
del af  Indelukket, der er nærmest byen, 
og med skov i den fjerneste del, blev 
hermed forstærket, og Indelukket fik sit 
nuværende udseende.  

Og Indelukket er fortsat ramme om 
leg og underholdning, ro og afslapning. 
Som det var hensigten for 100 år siden, 
da Silkeborg Kommune i 1899 købte 
og åbnede det indelukke ved Remstrup 
Å, silkeborgensere og tilrejsende hidtil 
havde været udelukket fra. Rododen
dronplantningerne på øen blev anlagt i 
1998 99. Store planter blev i forbindelse 
med anlægsarbejder ved kajakklubben og 
Silkeborg Museum flyttet her til øen.

 Træskulpturerne 
ved Hjejlens anløbs
bro er udført af  Hans 
Erik Larsen og opsat 
i 1999 i forbindelse 
med jubilæumsfestlig
hederne.

Det er de færreste, der elsker at høre om 
formalia, paragraffer og vedtægter. Og 
der er talrige eksempler på, at formule
ringen af  nogle få ord og sætninger har 
kostet både blod, sved, tårer og timevis 
af  kedelige diskussioner.

Alligevel foreslår bestyrelsen, at vi på 
den kommende generalforsamling i SMK 
bruger nogle kræfter på at bringe vores 
vedtægter i overensstemmelse med den 
tid, vi lever i  og vi har valgt at tage tyren 
ved hornene og foreslå et helt nyt sæt 
vedtægter.

Det har blandt andet den fordel, at de 
regler, klubben kører efter, bliver mere 
læsbare og lettere at forstå. Dertil fjerner 
vi de gentagelser, der med tiden er opstå
et på grund af  vedtagelse af  ændringsfor
slag mv. 

Vi benytter samtidig lejligheden til 
at få vedtægterne ført ajour, så de er 

tilpasset det, der sker i en motorbådklub 
anno 2017.

Det betyder også, at vi fjerner de 
dele af  de hidtidige vedtægter, som 
har hindret bestyrelsen i at tage vigtige 
beslutninger mellem generalforsam
lingerne, f.eks. hvis der ikke kan vælges 
udvalgsformænd. Der bliver åbnet for 
nedsættelse af  udvalg med frivillige 
medlemmer  og i det hele taget fremstår 
vedtægterne mere som et ledelsesværktøj 
for bestyrelsen.

Vi har samlet det nye forslag i dette 
indstik i generalforsamlingsnummeret 
af  SMK Nyt, og der åbnes hermed for 
debatten om det nye fundament for 
foreningens virke.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen.

Indholdsfortegnelse

Navn, hjemsted og formål § 1 og 2
Medlemskab  § 3
Bestyrelsen  § 4
Regnskab kontingent § 5

Generalforsamling og ekstra
ordinær generalforsamling         § 6 og 7 
Foreningens opløsning        § 8
Forretningsorden for afvikling 
af  SMK’s generalforsamling            § 9

Vedtægter for Silkeborg Motorbådklub
Åhave Alle 9c 8600 Silkeborg

www.s-m-k.dk

Vedtægter i takt 
med tiden
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§ 1.
Klubbens navn er Silkeborg Motor-
bådklub (Skrives herefter som SMK)
SMK’s hjemsted og adresse er:
Silkeborg Motorbådklub 
Åhave Alle 9c
8600 Silkeborg.

§ 2.
SMKs formål

Stk.1: I samarbejde med beslægtede 
klubber og foreninger at skabe interesse 
for og varetage medlemmernes interesse 
og muligheder for motorbådsejlads på 
søerne i Gudenå systemet.

Stk.2: Fastholde og udvide SMK’s 
ejerskab af  grunde, som er relevante for 
SMK i Gudenå systemet.

Stk.3: Fremme sikkerheden ved sejlads.

Stk.4: At være med i bro samarbejdet og 
arbejde for, at der er gode vedligeholdte 
anløbsbroer og faciliteter for SMK’s med
lemmer, der har båd i Gudenå systemet.

Stk.5: Drive SMK’s klubhuse og restau
rant.

Stk.6: Varetage og samarbejdet med 
offentlige myndigheder for det i § 2. stk.. 
1  2  3  4  5 nævnte.

§ 3.
Medlemskab af  SMK

Stk.1: Aktivt medlemskab i SMK forud
sætter ejerskab til en motordrevet båd 
som sejler i Gudenå systemet, og ikke 
anvendes til udlejning mod betaling eller 
offentlig transport.

Medlemskab kan kun opnås af  perso
ner der er fyldt 16 år.

Stk.2: Ansøgning om medlemskab af  
SMK sker ved ansøgning på SMK’s 
hjemme side. Eller ved henvendelse til ét 
af  SMK’s bestyrelses medlemmer.

Stk.3: Rettigheder i SMK har kun per
soner, hvis navn og adresse fremgår af  
klubbens medlemsregister.

Stk.4: Et aktivt medlemskabs rettigheder 
i SMK kan varetages af  ægtefælle eller 
registeret samlever. Hvis denne ret øn
skes, skal oplysninger om ægtefælle eller 
registeret samlever være rettet i SMK’s 
medlemsregister senest inden, generalfor
samlingen starter.

Stk.5: På SMK’s generalforsamlinger har 
kun én person af  dem, der er registeret 
på et medlemskab, stemmeret og rettig
heder.

St. 6: Et passivt medlemskabs rettigheder 
i SMK kan ikke varetages af  ægtefælle 
eller registeret samlever.

 Et passivt medlem har ikke stemmeret, 
men taleret, på SMK’s generalforsam
linger.

Stk.7: Et medlem, der sælger sin båd, 
fortsætter som medlem kontingentåret 
ud.

Stk.8: Herefter kan medlemmet forsætte 
som passivt medlem, hvis denne ønsker 
det.

Har medlemmet ikke afbrudt medlem
skab som passivt medlem, kan med
lemmet ved generhvervelse af  en båd 
genoptage sit medlemskab uden indskud.

Stk.9: Bestyrelsen kan udnævne et med
lem, som har ydet en særlig indsats for 
foreningen, til æresmedlem. Medlemmer 
kan foreslå bestyrelsen at udnævne et 
medlem til æresmedlem. Æresmedlem
mer er kontingentfrie.

§4.
Bestyrelsen

Stk. 1: Bestyrelsen leder klubben mellem 
SMK’s generalforsamlinger.

Stk. 2: Bestyrelsen, vælges af  SMK’s ge
neralforsamling og består af  7 medlem
mer, som skal være aktive medlemmer.
Passive medlemmer kan ikke vælges til 
SMK’s bestyrelse.

Dog kan personer jvf. § 3. stk. 7. fort
sætte til næste ordinære generalforsam
ling, hvis et flertal i bestyrelsen ønsker 
det. 

Bestyrelses medlemmer og suppleanter 
vælges for en periode på 2 år.

a. Formanden vælges på ulige år og kas
sereren vælges på lige år.

b. Bestyrelsesmedlemmerne vælges 3 på 
lige år, 2 på ulige år.

c. Bestyrelsessuppleanter vælges 1 på lige 
år og 1 på ulige år.

Stk.3: Bestyrelsessuppleanterne har ret til 
at deltage i bestyrelsesmøderne, dog uden 
stemmeret.

Stk.4: Bestyrelsen konstituerer sig selv 
med næstformand og sekretær på et 
bestyrelsesmøde, som afholdes senest 8 
dage efter generalforsamlingen.

Bestyrelsen skal på samme bestyrelses
møde udarbejde og godkende forret
ningsorden for afvikling af  bestyrelses
møder.

Der skrives referat fra dette møde. Re
feratet og forretningsordenen skal være 
tilgængelig for medlemmerne på SMK’s 
hjemmeside, senest 8 dage efter bestyrel
sesmødet er afholdt.

Stk.5: Formanden tegner SMK. Ved for
mandens fravær er det næstformanden.
Bestyrelsen giver i bestyrelsens forret
ningsorden kassereren prokura til at 
forestå SMK’s daglige forretninger.

Stk. 6: Bestyrelsen kan nedsætte et 
forretningsudvalg bestående af  formand, 
næstformand og kasserer til at varetage 
SMK’s daglige forretninger.

Stk. 7: Der skal skrives referat fra be
styrelses og forretningsudvalgsmøder. 
Forretningsudvalget orienterer bestyrel
sen om sine møder og beslutninger på 
førstkommende bestyrelsesmøde.
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Stk. 8: Bestyrelsen udarbejder de nød
vendige cirkulærer og regler for driften 
af  SMK.

Stk. 9: Bestyrelsen kan nedsætte udvalg 
med frivillige medlemmer uden for besty
relsen til at varetage konkrete opgaver for 
SMK’s drift.
 
Stk. 10: Bestyrelsen udarbejder i sam
arbejde med de personer. der ønsker at 
deltage i et udvalgs arbejde, et kommis
sorium for arbejdet og de økonomiske 
kompetencer.

Stk. 11: De medlemmer, der har meldt 
sig til at deltage i et udvalg, vælger selv en 
formand for udvalget og organiserer selv 
arbejdet i udvalget.

Et bestyrelsesmedlem udpeges af  
bestyrelsen som ansvarlig for udvalget 
og kontaktperson til bestyrelsen. Hvem 
der er formand for et udvalg og udpeget 
af  bestyrelsen, skal fremgå af  SMK’s 
hjemmeside.

Stk.12: Kan bestyrelsen ikke finde frivilli
ge medlemmer eller nedsætte de nødven
dige udvalg til at varetage konkrete op
gaver for driften af  SMK, er bestyrelsen 
bemyndiget til at ansætte og afskedige det 
til SMK’s drift nødvendige personale.

På samme måde er bestyrelsen beret
tiget til at ansætte personale, herunder 
forpagter/bestyrer af  SMK’s restaurant, 
regnskabs og revisionsbistand.

Stk.13: Bestyrelsen forvalter foreningens 
formue. Bestyrelsen er forpligtiget til at 
have formuen anbragt i fast ejendom, 
rentegivende værdipapirer eller på rente
givende konti i pengeinstitut i Silkeborg 
Kommune.

Bestyrelsen må ikke anbringe forening
ens formue i risikobetonede investeringer.

Stk.14: Bestyrelsen er berettiget til køb 
af  fast ejendom og arealer, som den 
vurderer til at have interesse for SMK’s 
aktiviteter og dens medlemmer.

Salg eller pantsætning af  foreningens 
faste ejendom kan kun ske ved bemyndig
else givet af  SMK’s generalforsamling.

Stk. 15: Bestyrelsen træffer senest 28 
dage efter den ordinære generalforsam
ling aftale med en revisor om revidering 
af  SMK’s regnskab. jvf. § 5.

Oplysning om hvem SMK’s revisor er, 
skal kunne ses på SMK’s hjemmeside.

Stk. 16: Bestyrelsen er bemyndiget til at 
indmelde SMK i relevante foreninger /
organisationer inden for søsport.

 Sted:     Silkeborg Motorbådklub
             Åhave Alle 9c, 8600 Silkeborg. 
 

 Dato:    Fredag den 10. marts 2017. 
 

 Klokken  19.00. 

Tag midtersiderne ud

Generalforsamling i 
Silkeborg 

Motorbådklub
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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 godkendelse. 
Foreningens kasserer fremlægger regnskabet. 

4. Fremlæggelse af  bestyrelsens budget for det kommende år. 

5. Behandling af  indkomne forslag. Ethvert forslag, som et 
medlem ønsker behandlet på generalforsamlingen, skal være 
formanden i hænde senest 8 dage inden generalforsamlingens 
afholdelse, jvf. § 11 og § 12. Se indstikket i SMK Nyt nr. 1  2017.

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

Valg af  formand. På valg er: Jørgen Søgaard.

Valg af  2 bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Erik Hansen og    
SvenÅge Enevoldsen. 

Valg af  2 bestyrelses suppleanter. Dennis Kristensen og Leif  
Thøgersen.    

Valg af  2 revisorer: Jytte Nielsen  og  Arne Sommer.     

Valg af  2 revisor suppleanter. Karlo Jespersen og Leif  G. Hansen.   

7.    Valg af  udvalgsformænd, jvf. § 9 stk. 6.  

 Himmelbjerggrunden 1, bygninger Niels Just

 Himmelbjerggrunden 2, grunden Leif  Lauersen  

 Kirsebærgrunden  Peter Johansen

 Sejsgrunden

 Fyrmester Ole Seeberg

 Fanebærer Johnny Lauridsen

 Fanebærersuppleant  Leif  Thøgersen

 Fastelavn og juletræ Heidi Beck

 Frikadellekonkurrence Peter Johansen

 Redaktionsudvalg  Bende Højlund

Øvrige udvalg besættes af  bestyrelsen: 
It og EDB   Brosamarbejdet   Restaurant og køkken 

 Webmaster   Redaktør  Tankanlæg  Indelukket 
 

8.    Eventuelt. 

 

SMK vil efter generalforsamlingen være vært ved et lille traktement. 

 

Venlig hilsen  

Bestyrelsen



24 25SMKnyt
1 / 2017

§ 5.
Regnskab og Kontingent

Stk. 1: Senest 28 dage efter kassereren er 
valgt, skal denne udarbejde retningslinjer 
for regnskabsførelsen i SMK. Retnings
linjerne skal godkendes af  bestyrelsen.

Stk. 2: Regnskabsåret er kalenderåret. 
Inden den 15. februar hvert år skal kasse
reren tilstile foreningens revisor regnskab 
over det foregående års indtægter og 
udgifter samt status.

Stk. 3: De af  generalforsamlingen valgte 
bilagskontrollanter skal mindst en gang 
om året, senest den 31. januar, kontrol
lere bankkonti, kontantbeholdning, og 
om bilag er i overensstemmelse med det 
mandat, som er givet bestyrelsen og kas
sereren, og om bogføringen er korrekt.

Stk. 4: Bilagskontrollanterne kan foretage 
uanmeldt kontrol af  regnskab, bankkonti 
og kontantbeholdning. Bilagskontrollan
terne skal skrive rapport om kontrollen 
og påtegne evt. bemærkninger.

Et af  bilagskontrollanterne underskre
vet eksemplar af  rapporten skal være til 
stede på SMK’s generalforsamling, og 
et eksemplar sendes til SMK’s revisor 
sammen med regnskabet.

.
Stk. 5: Regnskaberne skal være tilgænge
lige for foreningens medlemmer og for 
bestyrelsens formand, samt i klubhuset 
senest 8 dage før generalforsamlingen.
 
Stk. 6: Kontingentopkrævningen skal 
være udsendt senest den 15. februar. 
Bestyrelsen er bemyndiget til at opkræve 
gebyr i forbindelse med skriftligt påkrav.

Stk. 7: Bestyrelsen er berettiget til at slette 
et medlem af  foreningen, såfremt et 
medlem ikke senest en måned efter første 
skriftlige påkrav, med angivelse af  seneste 
betalingsfrist, har betalt restancen.

Stk. 8: Medlemmer betaler ved optagel
sen et indskud og et årligt kontingent, der 
af  bestyrelsen kan reguleres på baggrund 
af  prisudviklingen fra Danmarks statisti
ske indeks.

Kontingentstigninger herudover skal 
godkendes af  generalforsamlingen, efter 
indstilling fra bestyrelsen.

Stk. 9: Hæftelse. SMK hæfter kun for sine 
forpligtigelser med den af  foreningen til 
enhver tid tilhørende formue. Der på
hviler ikke foreningens medlemmer, eller 
bestyrelsen nogen personlig hæftelse.
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§ 6.
Generalforsamlingen

Stk. 1: Generalforsamlingen er øverst 
besluttende myndighed i alle SMK’s 
anliggender. Ordinær generalforsamling 
afholdes én gang årligt inden den 1. april.

Stk. 2: Bestyrelsen er ansvarlig for, at 
indkaldelsen sker mindst 21 dage før den 
ordinære generalforsamling afholdes. 
Indvarsling af  generalforsamlingen er 
lovlig, hvis den er indkaldt på mindst èn 
af  følgende måder.

a. I SMK’s klubblad.
b. Ved annonce i lokale aviser der             
    dækker foreningens område.
c. Ved brev med indkaldelse til   

       medlemmerne.
d. Ved Mail eller SMS til de medlem
   mer, der har tilmeldt sig elektroniske
   meddelelser om nyheder og klubblad.

Stk. 3: Forslag, der ønskes behandlet på 
generalforsamlingen, skal skriftligt være 
bestyrelsen i hænde senest 8 dage før 
generalforsamlingen afholdes.

Alle forslag skal være skriftlige og 
motiverede. Forslagsstiller eller mindst en 
af  forslagsstillerne skal være til stede på 
generalforsamlingen for, at forslaget kan 
behandles. Forslag afgøres ved simpelt 
flertal af  de fremmødte.

Stk. 4: Forslag til vedtægtsændringer kan 
kun komme til afstemning, når forslaget 
om ændringer er indsendt til bestyrelsen 
senest den 1. november. Forslagene skal 
bekendtgøres for medlemmerne senest 
samtidig med den indvarslede ordinære 
generalforsamling.

Stk. 5: Forslag til vedtægtsændringer eller 
ændringsforslag til fremsendte forslag 
kan af  bestyrelsen fremsendes til med
lemmerne samtidig med indvarslingen til 
den ordinære generalforsamling.

Bestyrelsen skal bekendtgøre de lovlige 
fremsendte forslag til vedtægtsændringer 
på klubbens hjemmeside senest 21 dage 
før generalforsamlingen.

Stk. 6: Forslag om ændringer af  ved
tægterne kræver, at et flertal på ¾ af  de 
fremmødte medlemmer på generalfor
samlingen stemmer for, og at de udgør 
mindst 5 % af  SMK’s medlemmer.
Stemmer ¾ af  de fremmødte for forsla
get, og der ikke er 5 % af  medlemmerne 
til stede, indkaldes der til en ekstraordi
nær generalforsamling, hvor forslaget kan 
vedtages ved simpelt flertal.

Ændring af  vedtægterne kræver, at 
mindst 2/3 af  de fremmødte medlemmer 
stemmer for ændringsforslaget/forsla
gene.

Stk. 7: På generalforsamlingen vælges 2 
bilagskontrollanter. Bilagskontrollanter 
vælges for 2 år ad gangen, en på lige år 
og en på ulige år. Der vælges på general
forsamlingen 2 bilagskontrollantsupple
anter.
 
Bilagskontrollantsuppleanter vælges for 2 
år ad gangen, en på lige år og en på ulige 
år.

Stk. 8: Dagsorden for ordinære general
forsamlinger skal mindst indeholde 
følgende punkter

a. Valg af  dirigent
b. Valg af  stemmeudvalg
c. Bestyrelsens beretning
d. Regnskab
e. Budget
f. Indkomne forslag
g. Valg af  bestyrelse
h. Valg af  bestyrelsessuppleanter
i .Valg af  1 bilagskontrollanter
j. Valg af  1 bilagskontrollant suppleant
k. Eventuelt

§ 7.
Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Ekstraordinær generalforsamling 
afholdes efter bestyrelsens beslutning, 
eller når mindst 10 % af  medlemmerne 
fremsætter skriftlig og motiveret begæ
ring herom til formanden.

Generalforsamlingen skal finde sted 
senest 21 dage efter beslutning eller 
begæringen er modtaget af  formanden. 
Indvarsling af  generalforsamlingen er 
lovlig, hvis den er indkaldt jvf. § 6. stk. 2.

Stk.2: Dagsorden for ekstraordinære 
generalforsamlinger må kun indeholde de 
punkter, som er angivet for indkaldelsen

§ 8
Foreningens opløsning

Stk. 1: Bestemmelse om SMK’s opløs
ning kan kun ske med det ene punkt 
på dagsordenen på en indkaldt ekstra
ordinær generalforsamling. På denne 
generalforsamling skal mindst halvdelen 
af  fore ningens aktive medlemmer være 
til stede, og forslaget om opløsning skal 
vedtages af  mindst ¾ af  samtlige afgivne 
stemmer. Er forslaget vedtaget af  ¾ af  
de afgivne stemmer, men er generalfor
samlingen ikke beslutningsdygtig, d.v.s. er 
halvdelen af  foreningens aktive medlem
mer ikke til stede, skal bestyrelsen inden 
31 dage indkalde til en ekstra ordinær ge
neralforsamling, hvor forslaget forelæg
ges, og hvor det kan vedtages med simpel 
stemmeflerhed. 

Stk. 2: I forbindelse med beslutning om 
opløsning, skal SMK’s formue benyt
tes til alment nyttige formål i Silkeborg 
Kommune. Forslag hertil skal ligeledes 
forelægges for generalforsamlingen. Be
slutning herom træffes af  generalforsam
lingen med simpelt stemmeflerhed.

Stk.3: Ved skrivelse af  5. juni 1951 har
ministeriet for offentlige arbejder ydet 
et tilskud på 10.000, kr. til opførelse af  
klubhuset i Indelukket. Bygningen må 
ikke fjernes uden ministeriet for offentli
ge arbejders samtykke.
 
§ 9
Forretningsorden for afvikling af  
SMK’s generalforsamling

1. Generalforsamlingen åbnes af  forman
den, eller i dennes fravær næstformanden 
eller et af  bestyrelsen udpeget bestyrel
sesmedlem.

2. Valg af  dirigent ledes af  formanden 
eller dennes stedfortræder.

3. Dirigenten konstaterer generalforsam
lingens lovlige indvarsling og beslutnings
dygtighed i henhold til SMK’s vedtægter.

4. Der vælges et stemmeudvalg på mindst 
4 medlemmer.

5. Dirigenten oplæser dagsorden, der for 
en ordinær generalforsamling mindst skal 
indeholde de i vedtægternes § 6 stk. 8. 
anførte punkter.

6. Under debatten af  dagsordenens 
punkter får medlemmerne ordet i den 
rækkefølge, de indtegner sig hos dirigen
ten. Dirigenten skal tydeligt annoncere 
talerens navn.

7. Ønsker dirigenten ordet til et punkt 
på dagsordenen, overdrages ledelsen af  
generalforsamlingen til formanden eller 
dennes stedfortræder.

8. Ingen må tage ordet uden dirigentens 
tilladelse.

9. Taleren må nøje holde sig til det 
foreliggende emne og i øvrigt rette sig 
efter dirigentens anvisninger, herunder 
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krav fra dirigenten om, hvor der skal tales 
fra. Dirigenten kan fratage en taler ordet. 
Nægter medlemmet at rette sig efter diri
gentens anvisninger, kan dirigenten bort
vise medlemmet fra generalforsamlingen.

10. Forslag til afslutning eller indskrænk
ning af  taletiden straks  eller med de 
indtegnede talere  om et enkelt punkt 
kan foreslås af  medlemmerne eller af  
dirigenten. Talerlisten oplæses, og forslag 
om afslutning eller indskrænkning af  
taletiden sættes straks til afstemning.
11. Dirigenten kan afbryde talerækken, 
såfremt et medlem anmoder om en kort 
bemærkning. Denne bemærkning må kun 
være af  oplysende eller korrigerende art 
for sagens behandling og må ikke vare 
over et minut. I modsat fald skal taleren 
af  dirigenten henvises til at lade sig ind
tegne på talerlisten.

12. Forlanger et medlem ordet til forret
ningsordenen, skal der oplyses til hvilket 
punkt, medlemmet ønsker ordet.
13. Ved afstemning afgøres alle spørgs
mål ved simpel stemmeflertal iflg. ved
tægternes § 6 stk. 3, med mindre andet er 
foreskrevet i vedtægterne, jvf. § 6 og 8. 
Ved afstemning, med undtagelse af  per
sonvalg, der kommer ind under § 6 stk. 
3, skal mere end halvdelen af  de afgivne 
lovlige stemmer have stemt for fremlæg
gelsen/forslaget for, at det er vedtaget.
Alle blanke stemmer er gyldige stemmer. 
Ved personvalg, hvor der er opstillet flere 
kandidater end de pladser, der skal besæt
tes, noteres der på stemmesedlen et eller 
flere af  kandidaternes navne, dog maksi
mum det antal, som der er pladser til. Det 
er antallet af  de personlige stemmer, der 
alene bestemmer, hvem der er valgt.
14. Skriftlig afstemning skal finde sted, 
når mindst fem af  medlemmerne for
langer det, eller når dirigenten beslutter 
dette. Ved personvalg, såfremt ét medlem 
forlanger det.

15. I tilfælde af  stemmelighed ved en 
sags afgørelse opretholdes den bestående 
tilstand. Ved stemmelighed ved person
valg foretages ny afstemning mellem 
kandidaterne.
 
16. Ud over resolutioner, udtalelser og 
lignende i tilknytning til beretningen kan 
der ikke på generalforsamlingen behand
les forslag, der ikke følger de i vedtægter
ne fastsatte regler.

17. Ændringsforslag til et stillet forslag 
skal fremlægges skriftligt og motiveret. 
Mindst en af  forslagsstillerne skal være til 
stede for, at forslaget kan behandles.

18. Ved afstemning om forslag, hvor
til der er stillet ændringsforslag, sætter 
dirigenten forslagene til afstemning i 
den rækkefølge, han skønner, de er mest 
vidtgående.

19. Forslagsstiller/ne kan få ordet, inden 
formandens afsluttende bemærkninger.

20. Tvivlsspørgsmål, der ikke kan løses 
af  denne forretningsorden, afgøres af  
dirigenten.

21. Der føres referat over generalforsam
lingen. Den underskrives af  formand og 
dirigent senest 14 dage efter, at general
forsamlingen er afviklet.

22. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt, 
jvf. dog § 3: Har et medlem skriftligt over 
for et aktivt medlem inden generalfor
samlingen starter over for bestyrelsen 
eller et aktivt medlem tilkendegivet, at 
han/hun er villig til valg, kan medlemmet 
vælges uden at være til stede på general
forsamlingen, jvf. § 3 stk. 3.
Formanden skal inden punkt 1 i forret
ningsordnen være og orientere om 
tilkendegivelsen.

Vigtige telefonnumre
Marinekontoret
Silkeborg Motorbådklub
Åhaveallé 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
www.sejladspågudenaaen.dk

Hvis du har spørgsmål eller problemer med registreringen, 
kan du kontakte Silkeborg Kommune:

Job- og Borgerservice, tlf. 89 70 10 00
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 
og betalingsbomme:

Steen, tlf. 20 23 18 89
Steffen: tlf. 42 61 28 87

Hjertestarter er placeret 
udenfor værkstedet 
(ved klubhuset)
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I anledning af  at jeg har haft
Indelukkets Spisested i 10 år

 vil det glæde mig at se nye som gamle kunder

LØRDAG DEN 28. JANUAR 2017
kl. 13.00 - 16.00

Med venlig hilsen
Hardy Jensen

Indelukkets Spisested
Indelukket

Åhaveallé 9c • 8600 Silkeborg
Tlf. 86 82 61 79

Tirsdag den 28. februar 2017 kl. 19.00

Silkeborg Motorbådklub inviterer hermed alle medlemmer til en spændende aften:
               

SILKEBORG OG 
SILKEBORGENSERE
Historier, anekdoter og 
den skinbarlige sandhed
En historieaften med 
museumsinspektør 
Keld Dalsgaard Larsen.

I pausen serveres der 
kaffe og brød.RECEPTION

Hardy ved gryderne 
kort efter han 
overtog Indelukkets 
Spisested i 
januar 2007.

MEDLEMSAFTEN

Bestyrelsen.

28
JANUAR

Fredag den 20. januar
serverer vi gule ærter ad libitum 
fra kl 17.00 
med det hele

Gule ærter

Pris 129,-

20
JANUAR

28
FEBRUAR
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Fastelavn

Standerhejsning

SØNDAG DEN 5. MARTS 
KL. 14.00
Vi mødes ved klubhuset i Indelukket
for at slå katten af  tønden. 
Børn, deres forældre og 
bedsteforældre er velkomne.

Der er præmier til kattekonge og kattedronning.  
Alle de udklædte får en lille gave med hjem.

Vi mødes ved klubbens stan
der i Indelukket. 

Efter standerhejsning er klub
ben vært ved kaffe og rundstyk
ker i ”Indelukkets Spisested”

 
Alle ønskes en 
god 
sejlersæson 
2017.

Frikadellekonkurrence 
på Himmelbjerggrunden

Konkurrencen starter kl 17.00. 
Kl 18.00 skal der være fremstillet 2 frikadeller til dommerne.  
Medbring et halvt kilo fars og evt. andre ingredienser.

LØRDAG DEN 12. AUGUST

Oprydning på Sejsgrunden 
og efterfølgende 
sommerfest

 5
  MARTS

 9
   APRIL

12
 AUGUST

SOMMEREN
2017

Tilmelding til Heidi Bech, 
23 49 49 06.   

SØNDAG DEN 9. APRIL 
KL. 10.00

KÆMPE 
PÅSKEBUFFET 

2017 
fra kl. 12.00 til 15.00
Serveres Skærtorsdag, 
Langfredag, Lørdag, 

Påskedag og 2. Påskedag.
Hele denne herlighed for 

kun kr. 139,-
Børn til og med 12 år                                      

kr. 75,-  
Se menuen på vores hjemmeside

www.indelukketsspisested.dk 

Se på www.s-m-k.dk 
eller opslag i klubhuset 

for nærmere vedr. 
dato, tidspunkt mm.
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Alle motordrevne både i Gudenåsystemet 
skal registreres inden søsætning. Det gælder 
hjemmehørende både samt både, der gæster 
systemet kortvarigt.
Registreringen sker på 
www.sejladspaagudenaaen.dk 
– Gudenåens bådregister.

Registrering af  hjemmehørende både 
koster 200 kr. i årligt gebyr, mens gæstesej
lende registreres med et gæstenummer (30 
kr for 14 dages varighed). Gæstesejlende er 

sejlende, der ikke bor eller har fast liggeplads 
i en af  Gudenåkommunerne.

Det tildelte registreringsnummer skal 
påsættes båden inden søsætning, og det skal 
placeres i bådens forstavn (begge sider). 

Kommunen og politiet fører kontrol 
med bl.a. bådregistrering. Det koster 1.000, 
kr i bøde at sejle uden registreringsnummer 
på sin båd, eller hvis det årlige gebyr for 
hjemmehørende fartøjer ikke er betalt.

Velkommen i Gudenå systemet:

Husk at 
registrere 
din båd

Adgangsbrik
Der har i den seneste tid været en del 
medlemmer, der har oplevet, at SMK’s 
adgangsbrik ikke har virket.

Adgangsbrikken giver adgang til:
• Dørene til de to baderum og toilettet i 
enden af  klubhuset i Indelukket
• Værkstedet i Indelukket
• Toilettet på klubbens grund ved Himmel
bjerget, bro 51
• Dørene i klubbens klubhus i Sejs, bro 38

Medlemsadministratoren kan aflæse låsen 
i den enkelte dør og se, hvornår din ad
gangsbrik har været i brug.

Bliver din adgangsbrik væk, skal det 
straks meddeles til SMK`s medlems
administrator medlemsadmin@smk.dk, 
brikken bliver så spærret.

Adgangsbrikken 
må kun bruges af  
medlemmet og 
de gæster, der 
er med i båden. 
Ved misbrug spærres 
medlemmets adgangsbrik.

Vi vil gerne, at man følger nedenstående 
vejledning:

Sådan bruger du adgangsbrikken:
• Før adgangsbrikken ind mod censoren på 
dørlåsen, indtil den grønne diode lyser.
• Døren er åben i 4 sek.
• Døren låser automatisk, når den lukkes
• Døren kan altid, uden brug af  adgangs
brik, åbnes indvendig fra.

Såfremt den fortsat ikke virker, kontakt 
venligst bestyrelsen.

Bestyrelsen

Det tildelte registrerings-
nummer skal påsættes 
båden inden søsætning, og 
det skal placeres på begge 
sider i bådens forstavn.
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Silkeborg Bys historie med fantastisk 
optræden, musik og lysshow på taget 
og facaden af Jysk Musik Teater. Her 
samarbejder vi med instruktørparret Jin 
Hua og Jaume Bernadet fra Comediants 
i Barcelona, som har lavet manuskript 
oplæg i samarbejde med lokale kunstne-
re og talent-elever. Comediants er kendt 
for bl.a. udgangsceremonien ved OL i 
Barcelona og arbejder verden over med 
store udendørsprojekter som involverer 
lokale kunstnere, frivillige og publikum. 
Ligeledes samarbejder vi med sceno-
graf og lys-designer Benjamin la Cour 
(DK) om et spændende visuelt udtryk 
til ”Waternymph”. Han har som en af 
de få i verden taget en M.F.A. inden-
for scenografi og lysdesign ved NYU 
Tisch School of the Arts, USA, og har 
fået store anmelderroser for sit seneste 
arbejde med Klokkeren fra Notre Dame 
v. Fredericia Musical. 

En kunstnerisk oplevelse fra indløbet 
til Remstrup Å og frem til Havnen, og 
videre langs Remstrup Å frem til Slots-
holmen, vil give publikum en anderle-
des og smuk oplevelse, hvor kunsten og 
naturen spiller sammen. 

River Art 2017 arbejder med tre temaer:
 
• Silkeborg Regattas opståen og 
Kongens tilknytning til Silkeborg 

• Papirfabrikkens begyndelse og 
Vandets kraft 

• Biskoppens hat 

Historien fortæller at Kongen i midten 
af 1800-tallet drog med båd ud på Julsø 
for at gå på jagt i de omkringliggende 
skove. Da mørket brød frem var jagtsel-
skabet endnu ikke kommet tilbage, så 
de bekymrede borgere tændte fakler og 
stillede sig langs Remstrup Å for at lyse 
selskabet sikkert i havn, hvilket siges 
at være den uofficielle start på Ildfest-
regatta traditionen i Silkeborg. 

Denne fortælling bindes sammen 
med fortællingen om hvordan Silkeborg 
by i midten af 1800-tallet blev dannet 
omkring Papirfabrikkens udnyttelse 
af vandkraften i åens løb. Den tredje 
fortælling er en skrøne om, hvorfor 
Silkeborg Slot grundlagdes på Slots 
Holmen. 

Det fortælles at Peder Bisp var ude 
at sejle, og da vinden tog fat i bispens 
silkehat udbrød han: ”Der hvor hatten 
støder på grund, der bygger jeg et slot.” 
Silkeborgs byvåben er direkte inspireret 
af denne skrøne. 

Kunstneriske mål 
Med afsæt i fortællingerne vil vi give 
alle Silkeborgensere en forståelse for 
deres by og skabe en fælles identitets-
følelse. Fortællingerne fortolkes kunst-

Som repræsentant for Silkeborg Mo-
torbådklub har jeg - for at få noget af 
”det gamle” Regatta tilbage - deltaget i 
møder med Regattarådet, River Art og 
Comediants. 

De har alle lyttet, og de vil arbejde 
med at få mere underholdning for 
bådfolket.

River Art og Comediants arbejder 
på at få events tilbage på brinken, langs 
åen, og de arbejder samtidig med en 
workshop i marts, hvor der kommer 

professionelle folk med ideer til, hvor-
dan vi kan pynte vore både. 

Regattarådet arbejder med at få et 
mindre fyrværkeri op at stå ved ”De 
små fisk”, men der mangler sponsorer 
for, at det kan lykkes.  

Jeg er optimist, for ved at vise flaget, 
kan vi i SMK gøre vores til, at der kom-
mer nogle rigtig gode ting igennem. 

Er der nogen, der har forslag, tager 
jeg det gerne med.
Erik Hansen, Silkeborg Motorbådklub.

SMK og Silkeborg 
Ildfestregatta

I forbindelse med Kulturhovedstad 
2017 er Silkeborg vært for en ud af 12 
Fuldmåne-begivenheder, som finder 
sted i løbet af 2017 i hele Region Midt. 
Foreningen River Art er, i samarbejde 
med Silkeborg Turist og Ildfestregat-
ta forening, udvalgt af Aarhus 2017 
Fonden til at stå for Silkeborgs udgave 
af Fuldmåneeventen, som foregår under 
Silkeborg Ildfestregatta i perioden 15.8. 
- 19.8. 

Med projektet River Art 2017 står 
foreningen River Art i spidsen for at 
gentænke Silkeborg Ildfestregatta med 
kunstneriske oplevelser for det bre-
de publikum der deltager i Silkeborg 
Ildfestregatta. Vi regner med at nå 
bredt ud, da der forventes i alt omkring 
350.000 besøgende. 

”Waternymph” En spændende 
nyskabelse er udendørs perfor-man-
cen ”Waternymph”, som iscenesætter 

Foreningen River Art fortæller i dette materiale om 
projektet, der skal være en del Silkeborg Ildfestregatta 
og Aarhus - europæisk kulturhovedstad 2017:
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Inspirations Workshop 
ledet af de to instruktører 
fra Comediants

River Art afholder en workshop 
med fokus på udsmykning af 
bådene d. 12.marts ledet af Jin Hua 
og Jaume Bernadet fra Barcelona. 
De har arbejdet med projektets 
overordnede kunstneriske udtryk, 
og har stor erfaring med at skabe 
kunst i udendørs rum. De har 
blandt meget andet stået for ud-
gangsceremonien ved OL i Barce-
lona. Vi håber, rigtig mange af jer 
vil støtte op om Ildfestregattaen 
med de mange flotte udsmykkede 
både.

Workshop tilmelding til:
Redaktør Bende Højlund, 
mail: bendehojlund@hotmail.com

nerisk og kan opleves i forskellige udtryk 
langs Gudenåens løb gennem Silkeborg. 
Et kendetegn ved alle oplevelser er, at 
det kræver frivillig involvering enten 
som medproducent eller som deltager i 
eventen. 

I vandkanten på Remstrup Å vil der 
være Stilleben i form af lysskulpturer, 
der kan opleves af gående og sejlende 
i aftentimerne. Der vil være tableauer 
langs åen og de private bådejere inviteres 
til at udsmykke deres både og deltage 
som følgebåde for Hjejleflåden og som 
VIP-værter. Løbere med levende ild-

fakler følger Hjejleflåden ind til havnen 
under aftensejladsen. Ombord på Hjejle-
bådene vil lokale guider fortælle historier 
og involvere de sejlende gæster i et par 
optrin i forbindelse med ”Waternymph”, 
som spilles i to akter synkroniseret med 
Hjejleflådens afgang fra havnen kl. 21.00 
og ankomst til havnen kl. 23.00. 

I de tidlige aftentimer vil børn fra 
institutioner søsætte bispehatte med lys 
i åløbet ved Papirfabrikken, og hattene 
vil meget symbolsk støde på grund ved 
Slotsholmen. 

Publikum med smartphones kan 
deltage i forestillingen ved at uploade 
egne Regatta billeder og gode ønsker 
for fremtiden. Desuden kan de deltage 
direkte i performancen ”Waternymph” 
med lyseffekter, der skifter i takt med 
musikken. Alle publikummer inviteres 
med til at synge kendingsmelodien og 
involveres via flash-mob scener under 
”Waternymph” . 

Formålet med River Art 2017 
Udover de beskrevne kunstneriske mål, 
så ønsker River Art at skabe et rum, 
hvor professionelle og frivillige, børn og 
voksne samt unge under uddannelse, 
kan deltage og bidrage til dette enestå-
ende lokale kulturprojekt med optræ-
den, produktion af rekvisitter og meget 
andet.
 
Samarbejdspartnere og partnerskaber. 
Silkeborg kommune har bl.a. bidraget 
til projekt med ansættelse af projekt-
leder Flemming Giese samt involvering 
af kommunens børneinstitutioner i 
samarbejde med Papirmuseet Papirbøt-
ten. River Art har indgået partnerskab 
med KunstCentret Silkeborg Bad, som 
bidrager til projektet med kunstværket 
Minimum Monument, der involverer 
borgere i tilblivelsen af værket. De 
lokale bådelav deltager med udsmyk-

ning af egne både og VIP-sejladser. 
Hjejleselskabets både udsmykkes og 
ombord bidrager Silkeborg guiderne 
med fortælle guider. Lokale løbeklubber 
deltager hver aften og løber Hjejleflåden 
ind med levende fakler. Den Kreative 
skole deltager med talentelever i opførs-
len af ”Waternymph”.

Et andet Kulturhovedstad 2017 
Projekt, ”The Overheard” og det lokale 
initiativ med at genopføre slottet på 
Slotsholmen vil ligeledes være en del 
af den samlede oplevelse i tidsrummet 
15.8 - 19.8 2017.

Årets tema for bådudsmykning: 
”Kongens og Drewsens Jagt”

I tråd med andre år uddeler Silke-
borg Ildfestregatta en præmie for 
den ”Smukkest udsmykkede båd”, 
og en præmie for det ”Sjoveste og 
mest fantasifulde” fartøj. Med årets 
tema vil de udsmykkede både også 
kunne deltage som sejlende stati-
ster i Havnen kl. 21.00, og for dem 
der kan, igen kl. 23.00. Her kan ud-
smykningerne f.eks. tændes på et 
givent signal, således at publikum 
får en flot visuel oplevelse.
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Uanset om man hygger sig i kajakken, 
optimistjollen, speedbåden eller en 40
fods sejlbåd, skal både børn og voksne 
altid huske at have redningsvesten på. 
Det redder menneskeliv.

I Danmark er det lovpligtigt for 
bådejere at sikre, at der altid er en red
ningsvest til alle ombord på båden. Dog 
kræver loven ikke, at vestene anvendes, 
men det er alligevel en rigtig god idé altid 
at have vesten på. 

”Mig bekendt har langt de fleste 
bådejere altid redningsveste klar til alle, 
som kommer ombord på båden. Men 
det sker desværre ofte, at vestene bliver 
liggende i kahytten, på nær hvis det 
blæser kraftigt. Selvom det er en stille dag 
på havet, skal man altid have sin vest på  
det gælder både børn og voksne  for vejr 
og vind er uforudsigeligt,” siger salgschef  
Frank Thure Josephsen fra Topdanmark 
i Silkeborg

Drukneulykker, der sker på havet, har 
typisk det til fælles, at den druknede ikke 
bar redningsvest. Dem, der drukner til 
havs, er typisk relativt rutinerede sejlere, 
der tager en lille tur ved kysten i roligt 
sommervejr  og som derfor dropper 
vesten.

Det er i høj grad de indre danske 
farvande, som kræver sine ofre, og juli og 
august er højsæson for drukneulykker.

Sejlere undervurderer risikoen
”Vi ser stadig alt for mange mennesker, 
der drukner i forbindelse med sejlads 
hvert år. Det hænger formodentlig sam
men med, at sejlere undervurderer risiko
en. Skal man f.eks. ud at sejle, anbefaler 
vi, at man sætter sig ind i vejrforholdene 
og sørger for, at bådens grej er i orden  
og at man altid bruger sin redningsvest. 
Det kan afværge mange ulykker,” siger 
Frank Thure Josephsen, der minder om, 
at man jævnligt skal tjekke, om rednings
vestene er i god stand.

”Specielt de redningsveste, som pustes 
op automatisk ved kontakt med vand, 
bør efterses hvert år, så man sikrer, at 
de virker efter hensigten i tilfælde af  
et uheld på vandet,” siger Frank Thure 
Josephsen.

Havnen kan være farlig
I 2015 blev der registreret 55 drukneulyk
ker i Danmark. 14 af  dem skete i danske 
havne, og ofrene var typisk mænd over 
40 år, som havde drukket alkohol.

Redningsvesten er sejlerens bedste ven
”Hvis man er beruset, hvis havet er 

køligt, og der ikke er andre i nærheden, 
så er det meget farligt at falde i vandet 
uden redningsvest,” siger Frank Thure 
Josephsen,.

Af  de 55 druknede var de 42 mænd, 
og 44 af  de druknede var fyldt 40 år. 
Omvendt omkom ingen børn ved 
drukneulykker sidste år, ifølge Rådet For 
Større Badesikkerhed.

Gode råd ved sejlads:
• Lær at sejle og navigere
• Hold dit grej i orden – selvoppustelige 
   veste skal tjekkes årligt
• Hav altid redningsvesten på, når du 
   er på vandet
• Planlæg din tur og giv pårørende 
    besked om din rute
• Medbring en VHF radio eller en 
   opladt mobiltelefon, så du kan 
   tilkalde hjælp, hvis nødvendigt
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Kommende aktiviteter

SMK-nyt nr. 1/2017 er trykt 
hos BS Printhouse Brande. 
Layout, tekst og 
redaktionel bearbejdelse: 
Pressebureauet Silkeborg. 
Medlemmer i 
redaktionsudvalget: 
Leo S. Rasmussen og
Bende Højlund. 

Forslag til emner, der kan komme i SMK nyt, 
modtages med glæde på e-mail 
bendehojlund@hotmail.com  
Næste deadline er den 15. juni 2017. 

28. januar kl.13.00  16.00 
Hardys 10 års jubilæumsreception

28. februar kl 19.00
Medlemsmøde

5. marts kl 14.00
Fastelavn

10. marts kl 19.00
Generalforsamling

9. april kl 10.00
Standerhejsning

Dato endnu ikke fastsat
Oprydning og Sommerfest 
på Sejsgrunden

15. juni
Deadline til SMK-nyt 2 /2017 

12. august
Frikadellekonkurrence 

Returadresse:
Silkeborg Motorbådklub v/Bende Højlund, Åhaveallé 9c, 8600 Silkeborg


