
 

 

Svømning 

 

 
Anne Mette øver sig flittigt i sin Romany 

 

 
Claus får god hjælp med balancen 

 

 
Et sjældent billede af Niels på dybt vand 

 

Sidste gang svømning er mandag d. 27. april. 

Der er ikke svømning d. 16-2, d. 30-3 og d. 6-

4. 

Der er kajaktræning i svømmehallen lørdag 

d. 28. marts kl. 15-18 for medlemmer. Mød 

op og træn redninger og anden teknik. 

Svællingehold har kajaktræning lørdag d. 25. 

april kl. 15-18. 

 

 

 

 

Generalforsamling i NKK 

Allerede nu kan I sætte X i kalenderen ved 

Søndag d. 8. Marts kl. 14-17 

Hvor Kirsten og andre fra bestyrelsen vil for-

tælle om året der gik, klubbens økonomi og 

om tiden fremover for NKK.  

Klubben gir varme drikke og kage og fælles-

skab. Så mød frem og diskuter klubbens liv. 

Der kommer mere info op til datoen. 

 

Standerhejsning i NKK 

Lige efter påsken skal vi for alvor i gang med 

at ro, alle mænd og kvinder, og standeren skal 

hejses op. 

Søndag d. 12. April kl. 14-16 

Også her ønsker vi alle medlemmer kommer 

og synger med på flagsangen og hygger sig 

bagefter i klubhuset. 

Mere info kommer senere. 

 

Klubroning og Fællesture 

Straks efter standerhejsningen starter klubro-

ningen om onsdagen kl. 17-20. Vi satser på at 

der er en erfaren roer med på disse ture. 

Og vi vil gerne ud og ro mere i 2015, så vi har 

planlagt 2 fællesture inden sommer d. 14. maj 

og d. 14. juni. Begge gange kl. 9-16.  Af-

hængigt af vejret bliver det en sandkysttur og 

en tur langs klipperne den ene eller anden af 

dagene. Men det får I nærmere besked om. 

 

Lagunesagen 

Arbejdsgruppen har med Østtinget som af-

sender  ansøgt Landdistriktspuljen om et stør-

re beløb til at indlede realiseringen af vores 

vision. I første omgang med anlæggelse af  

stier og undersøgelser af hvordan Nørrebæk-

ken kan åbnes samt tilbygning til Klubhuset 

med toilet, sauna og læskur. Derudover vil vi 

ansætte en tovholder – Anka Sonne (land-

skabarkitekt) – hun er allerede i fuld gang 

med at holde gang i projektet, på frivillig ba-

sis indtil videre. 

Vi regner med, at klubbens medlemmer vil 

bakke op om de arbejdsdage, der skal afhol-

des ifm anlæg af trampesti. Mere om det sene-

re – Borgerforeningen i Nexø skal indkalde til 

et borgermøde. Vi har været til LAG møde 
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fornylig for at høre om de i det nye program 

2014-2020 kan støtte vores ideer., og vi håber 

på tilsang fra Landdistrikstpuljen. 

 

Klubhuset 

 

 
Har det fint i det kolde og fugtige blæsevejr 

 
Og broen er tilgængelig men svømmes over 

af sydøstenvinden 

 
Men der er læ, tørt og godt indenhus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitetskalender 2015 

Så er der planlagt frem til sommerferien. 

Svømning slutter med udgangen af April. 

Efter standerhejsning starter onsdagroningen 

og vi satser på igen at have én erfaren roer 

med der. 

De lange fællesture starter vi tidligt op med i 

maj og juni, så vi sikkert får flere ud at ro. 

Der kommer mere info ud om disse ture når vi 

nærmer os datoerne. 

Får vi ikke noget svællingehold iår, rykker vi 

fællesturen og grillaftenen til henhv. d. 7-6 og 

d. 13-6. Men det får I nærmere besked om. 

 

Januar 

Man. d. 5-12-19-26.  Svømning 

Tors. d, 15. Bestyrelsesmøde 

Tors. d. 22. SOL møde 

Ons.  2, 28. LAG møde 

Februar 

Man. d. 2-9-23. Svømning 

Man. d. 2. møde LRS i NKK 

Tors. d. 12. Best. Møde 15-17 

Marts 

Man, d, 2-9-16-23. Svømning 

Tors. d. 5. Best. Møde 15-17 

Søn,  d.. 8, Generalforsamling NKK 14-17 

Lørd. d. 28. Kajaktræning medl. 15-18 

April 

Man. d. 13-20-27. Svømning 

Søn. d. 12. Standerhejsning og bådedåb 14-16 

Ons. d. 15-22-29. Klubroning 17-20 

Tors.d. 16. Best. Møde 15-17 

Lørd.d. 25. Kajaktræning Svællinger 

Maj 

Ons.d. 6-13-20-27. Klubroning 17-20 

Tors. d. 14. Fælles kajaktur 9-16, sandkyst 

Juni 

Ons.d. 3-10-17-24. Klubroning 17-20 

Søn. d. 14 Fælles kajaktur 9-16, klippekyst 

Lør.  d. 20. Grill i NKK 17-22 

 

 
 

Husk at fodre fuglene  

 

Bestyrelsen. 


