
 
Generalforsamling 
Årets generalforsamling løb planmæssigt af stab-
len med lækre kager fra Harriet, Birthe og Lotte.  

 
Efter 6 år som formand trådte Kirsten Westerdahl 
ud af bestyrelsen. Klubben sagde tak for indsatsen 
og kvitterede med en lille gave. Charlotte Grage 
blev valgt som ny formand. Vi vedhæfter referatet 
fra mødet. Kontingentet fortsætter uændret: 
 
Aktive medlemmer: 900 kr. 
Oversøiske medlemmer: 200 kr. 
Støttemedlemmer: 100 kr. 
Kontingenttillæg for kajakker: 100 kr. 
 
Kontingentet indbetales på klubbens konto 
reg.nr. 0654 Konto: 6545737505 senest 1. maj. 
 
Svømning 
Vi har haft en forhandling med Rønne svømmehal 
ang. næste års svømmetider. Det var et problem 
for dem og for Viking, at vi først startede i no-
vember, hvorfor de ville flytte vores tid til kl. 20-
21. For at undgå det vil vi i år starte første man-
dag i oktober ligesom vi tidligere har gjort det. De  
 

 
nye datoer for næste vinter ligger allerede nu på 
hjemmesiden 
 
Rul, redninger og fri leg 
Søndag d. 8. april kl. 15-18 var tredje og sidste 
gang, vi havde tre timer i svømmehallen sammen 
med Rønne Roklub. Hammerodde Kajakklub 
overvejer at indgå i vores samarbejde og udvide 
antallet af fælles svømmehalstimer til 4-5 gange 
næste vinter. 

 
Instruktion/Infoaften 
Vi har afholdt informationsaften for årets 8 svæl-
linger. De har alle bestået svømmeprøven og er 
klar til redningsøvelser m.m. i weekenden. 
 
Standerhejsning 
Lørdag d. 28. april kl. 14 
hejser vi flaget og åbner sæsonen. Kommunen har 
ryddet midlertidigt ned til broen, så vi kan komme 
på vandet. Hvis nogen vil bage en kage til kaffen 
vil Lotte gerne have besked på lottegra-
ge@hotmail.com eller 28 87 65 14. Husk I får 
jeres udgifter refunderet. 
 
Outdoor forløb 
Lørdag/søndag d. 2.-3. juni løber klubbernes fæl-
les overnatningstur af stablen. Der er 22 tilmeldte. 
Vi vil gøre vore nye medlemmer opmærksomme 
på, at klubben har 2 tunneltelte og 2 Trangiasæt 
(en med spritbrænder og en med gasbrænder) til 
udlån, som ligger på hylden i herrernes omklæd-
ningsrum. Henvendelse til Niels på nielska-
jak@gmail.com eller 24 26 60 28 angående udlån. 
Vi vedhæfter en oversigt over udlånsmaterialer. 
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Forkastning - bølgebryder ud for klubhuset.  
Det er fra politisk side besluttet at prioritere ud-
viklingen af Nexø med en række projekter, herun-
der at lave forundersøgelser til en forkastning, 
som vil kunne skabe mulighed for rekreative area-
ler, vandaktiviteter og strandpark i Nexø. Forun-
dersøgelsen til forkastningen skal igangsættes, og 
i den anledning var vi sammen med en række an-
dre aktører inviteret med til et møde onsdag d. 18. 
april. Her drøftede vi forkastningen, hvilke aktivi-
teter, den kan muliggøre, og ligeledes proces og 
tidsplan for projektet. 
 
Der er positive meldinger fra alle sider, og vi 
trækker alle på samme hammel, og der var almin-
delig enighed om, at netop Nexø Kajakklub vil 
være en vigtig katalysator for projektet. Vi gik fra 
mødet med stor optimisme og mener også, at vi 
har noget at have den i. Det skal derfor blive 
spændende at se hvad der sker de næste år. 

 
Kalender 2018 

 
April  

Lørdag d. 21. Redningsøvelser med svæl-
 linger kl. 15-18 i Rønne 
 svømmehal. 
Søndag d. 22. Roteknik i stenbrudssøen 
 med svællinger kl. 9 - 13. 
Lørdag d. 28. Standerhejsning og bådedåb 
 kl. 14 
 
 Uge 18 – 24 
Instruktion på havet hver tirsdag kl. 17-20. klub-
kajakkerne er optaget. 

 
Juni 

Lør-søn d. 2.-3 2 dages tur i kajak med over-
 natning i telt et sted på Born
 holm (flyttet fra d. 19-20. 
 maj) 
7.-10. Havkajaktræf i Hullehavn. 
 Alle 80 pladser er optaget. 
Lørdag d. 16. Grillaften kl. 17 
 

August 
Fre-søn d 10.-12. Bornholm Rundt arrangeret 
 af Bornholms Kajakklub 


