
 

 

Generalforsamling 

 

 

NKK holder Generalforsamling  

 

ONSDAG d. 9. Marts 2016 kl. 19-21 

i Klubhuset 

 

Dagorden efter vedtægterne. (Se dem på hjem-

mesiden nexoekajakklub.dk under vedtægter) 

 

I år skal der vælges 

Formand/kvinde 

2. suppleanter 

2 revisorer 

 

Kasserer(Kim) og næstformand(Niels) er ikke 

på valg i år. 

 

Hvis I har forslag til GF skal bestyrelsen ha 

dem senest 14 dage før d. 9-3-16. 

 

Bestyrelsen vil sandsynligvis barsle med ved-

tægtsforslag ang. §2 om medlemskab og §3 om 

kontingent. Nærmere om det i næste Pagaj in-

den GF. 

 

Bestyrelsen har fået gennemgået regnskab 2015 

af Kim og det ser ret fornuftigt ud – det skal 

revideres og bliver evt. udsendt til jer inden GF. 

 

Sæt aftenen af og deltag i Jeres klubs fremtid 

 

Svømning 

Det er godt så mange får svømmet – det er dej-

ligt at se. Og vi får en god betjening med ekso-

tisk belysning og stille musik. Vi får gode 

snakke indimellem runderne og ikke mindst i 

mandesaunaen, hvor alt fra storpolitik til den 

lokale sniksnak, individuelle skavanker og præ-

stationer, rejefiskeri i ishavet, fuglelivet, mad-

opskrifter og drømme om livet, bliver vendt. 

(Hvad foregår der egentligt i kvindesaunaen  

? ) 

Med så mange svømmere går indtægterne fint 

op økonomisk med leje af svømmehal og liv-

redder. Godt for klubbens økonomi. 

 

 

 

Vi tænker allerede på at søge de samme tider i 

svømmehallen for sæsonen 2016/17 

 

Husk der er kajaktræning Lørdag d. 27. februar 

kl. 15-18 sammen med RRK. Tilmeld til ni-

elskajak@gmail.com.  Eller kom m/u kajak. 

 

Der er ingen svømning mandag d. 15. februar. 

 

Broer/pontoner i havne 

Bornholms havne skal gøres mere kajakvenlige. 

Hans fra NKK har taget initiativ til, at alle ka-

jakklubber på Bornholm går sammen i et pro-

jekt med det formål, at få bedre landgangsmu-

ligheder over alt i øens havne, kommunale som 

private.  

 

Den 13. januar blev der nedsat en arbejdsgrup-

pe i hver klub, der nu skal rundt og 

 se på havne i deres eget ro farvand, tage fotos 

af havnene og komme med 2-3 forslag til hvor-

dan det kan gøres. Hans, Niels og Kim deltager 

fra NKK. 

  

På et møde i februar drøfter man så forslagene 

og går næste skridt videre og tager kontakt til 

de enkelte havne og drøfter mulighederne med 

dem. 

 

Vi er klar over det betyder lidt arbejde med 

vedligeholdelse, men når vi er 4 klubber sam-

men om opgaven, er det til at overkomme. Me-

re om dette spændende projekt senere. 

 

Udvalget vil også se på muligheder for at få 

flere primitive kystnære teltpladser som kan 

benyttes af kajakfolket. Teltpladser lige ved 

havet og med egnede landgangsforhold og ikke 

store rullesten som vi ser det i Salenebugten 

eller Sheltere langt fra kysten som f.eks i 

Blykobbe og Sose/Arnager, hvor man ikke kan 

få kajakken med til teltet. 

 

Februar 2016 

17. Årgang 

Nr. 146 
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Boderne havn 

 

Svællinger. 

Efterårets Åbent hus arrangement gav en del 

tilmeldinger til forårets kajakkursus. I forvejen 

havde vi nogle tilmeldinger, så nu er vi oppe på 

et hold på 10 svællinger. Det er hvad vi har 

klubkajakker og udrustning til. Og vi har 2 ud-

dannede instruktører – Kim og Hans – og to 

Hjælpeinstruktører – Niels og Thomas, så vi 

regner med at kunne undervise et samlet hold. 

Vi har skrevet til dem alle om, at vi holder In-

troaften d. 8 marts i klubhuset og orienteret 

dem om kursusindhold og start, pris mm. 

De skal i første omgang i april aflægge svøm-

meprøve på 600 m. og 1 min træden vande, 

dernæst i svømmehal d. 30. april og øve red-

ninger. 

Hvis de består disse trin, skal de d. 1. maj ud på 

den lille Stenbrudssø bag Keramikskolen og 

øve diverse roteknik. 

Derefter skal de på havet 6-7 gange. Det bliver 

enten tirsdage eller torsdage kl. 17-20. 

Vi tager også på en langtur sidst i forløbet 

11.eller 12. juni, så der skal pakkes mad og grej 

ned og tales mere om turen inden. 

Målet med kurset er, at Svællingerne opnår 

erfaring i roteknik, i navigation,  i vind og vejr-

forhold, i udstyr, bevise de kan ro i alle vind-

forhold, redde sig selv og andre, og kan vurdere 

egne evner og gruppens ift. roturen og vejrfor-

hold. 

Vi er stolte over vores kursusprogram, som vi 

holder godt i hævd. 

Kurset afsluttes med Grillaften som vanlig. 

Det foregår d. 18 juni kl. 17 i Klubhuset. 

Her er der uddeling af Svanebreve og glad fest 

for os alle. 

 

Kurset koster 1200.-kr incl. første års kontin-

gent som pt. er på 800.- kr. 

Kursisterne får udleveret diverse materiale om 

kajakroning. 

 

Østtinget 

I november Pagaj skrev vi om havneprojektet, 

som primært er affødt af DLG’s afvikling af 

deres bygninger på Nexø havn. Nu indkalder 

Østtinget til borger-/foreningsmøde. 

”Der er Borgermøde i Nexøhallen torsdag den 

3.marts kl. 19. Her vil debatten om Kulturhuset 

indtage en central plads. 

Det er selvfølgelig vigtigt at i møder op og gi-

ver jeres mening til kende. Det er også utroligt 

vigtigt at i begynder at konkretiserer jeres be-

hov/krav/ønsker som brugere af Kulturhuset. 

Naturligvis både som borgere i og omkring Ne-

xø, -  men i særdeleshed som center for et dy-

namisk foreningsliv.  

Nexø med teatersal, koncertsal, dejlige møde- 

og aktivitetslokaler behøver ikke kun være en 

drøm. 

Tilgangsvejen til hotel/kulturhuset er også et 

centralt punkt som politikere, havneledelse og 

bygherre bør prioritere således at Kulturhuset 

hænger naturligt sammen med den centrale by-

midte. Her tænkes på behovet for broforbindel-

se over havneanlægget så ældre og dårligt gå-

ende tilgodeses. ” 

Vi har afleveret vores Visionskatalog til Hav-

nen/arkitekterne bag projektet, fordi ideerne i 

dette spiller godt sammen med det nye havne-

projekt og med BRK´s planer for området. 

Hvis Der kommer hotel- og kulturliv på Nord-

havnens østkaj, skal der også være attraktive 

områder og foretagsomhed på Nordfiletgrunden 

og på det grønne område, ellers vil folk ikke 

synes området er noget værd. 

Hvis kajakhuset skal etableres, kan NKK pt. 

ikke bære det alene økonomisk overhovedet. 

Så skal det samtænkes med motions- bade og 

svømmecenter, og der skal etableres et havbad 

med bade- og anløbsbro. 

Indtil videre må vi hæge om vores hyggelige og 

historiske klubhus samt forsøge at få broen 

holdt vedlige. 

Anka, som var med i vores projektgruppe, er 

blevet spurgt om hun vil give et oplæg på bor-

germødet om vores visionskatalog. 

NKK deltager med ovenstående holdninger. 

 

 



Åbent hus 

I samarbejde med DGI’s projekt 55+, aftalte vi 

i 2015 2 åbenthus dage i NKK. Det første af-

holdt vi i september 2015 – og det var godt be-

søgt, og vi fik nogle tilmeldinger til kajakkur-

sus. 

Det andet Åbent Hus afholdes lørdag d. 12. 

marts kl.12-16. 

Det kan godt være der kommer nogle, der godt 

vil på kursus, og de kan de komme med hvis 

nogle af de allerede tilmeldte 10 personer mel-

der fra. Om det ved vi på Introaftenen for svæl-

linger d. 8. marts. 

Ellers må vi henvise dem til anden undervis-

ningsudbyder. 

Men det er interessant at fremvise klubben og 

kajaksporten, uanset. 

 

Klubhuset. 

Kim har tappet vandet af klubhuset, så hvis du 

skal benytte toiletterne, må du hanke op i en 

spand og skylle efter med havvand. 

Og vil du lave kaffe, skal du selv ha vand med. 

 

Om grusvejen 

Vi har skrevet til BRK om tilkørselsvejene til 

klubhuset. Den er jo helt i uorden endnu mere 

sfa.hård kørsel af jord fra regnvandsanlægget 

N. for Nexø. Vi vil selvfølgelig godt have at 

kommunen og havnen vedligeholder vejen, så 

den er til at bruge for os og andre borgere. Men 

vejen er teknisk set havnens område og ansvar. 

Og klubben ligger på kommunens område. 

Så det bliver spændende at se hvem der vil tage 

affære. 

 
 

Medlemsaften om ferieture i kajak  

Er jo blevet udsat grundet oplægsholdernes 

manglende muligheder. Men det er stadig aktu-

elt. Så hold øje med annonceringen når den 

kommer.  

Kalender 2016 

Februar 

Svømning          Mandage d. 1-8-22-29 

                           Kl. 19-20 i Rønne 

Tirsdag d. 16.     Havnemøde kl.19, Nexø   

Onsdag d. 17      NKK best.møde kl. 15,30 

 

Lørdag 27.         Kajakktræning kl. 15-18 i   

                           Rønne svømmehal  

Marts 

Svømning          Mandag d. 7. og 14.  

Onsdag d.3        Østting kl. 19, havneprojekt 

Tirsdag 8.          Info aften for svællinger 

Onsdag d. 9       Generalforsamling NKK  

                           kl 19-21. 

Lørdag d. 12.     Åbent hus kl. 12-16 

April 

Søndag d. 3.       Kajaktræning kl. 15-18 i    

                            Rønne med RRK 

Svømning           Mandage kl. 19-20, Svællinger  

                            Aflægger svømmeprøve. 

Søndag d. 17.      STANDERHEJSNING kl. 14.  

                            Bådedåb af  nye klubkajakker. 

Lørdag d. 30.      Svællinge kursus i Rønne  

                            Svømmehal kl. 15-18 

Maj 

Søndag d.1          Svællinger Stenbrudssø 

Tirsdage eller  

Torsdage             Svællinger kursus 17-20 

Juni 

Tirsdage eller  

Torsdage             Svællinger kursus 

Lørdag eller 

Søndag 11.-12.      Svællinger på langtur 

Lørdag d. 18.       Grillaften og svællingefest 

                             Kl. 17 

 

 
 

 

Med varm hilsen fra 

Bestyrelsen i NKK 


