
 
Generalforsamling 
Vi indkalder hermed til årets generalforsamling 
søndag d. 18. marts kl. 14. Dagsorden ifølge ved-
tægterne, som du kan læse på vores hjemmeside. 
Forslag, der ønskes behandlet på ordinær general-
forsamling, skal fremsættes skriftligt overfor be-
styrelsen senest 14 dage før generalforsamlingens 
afholdelse. Bestyrelsen har ikke nogen forslag. 
Kirsten afgår efter 5 år som formand og træder ud 
af bestyrelsen, så hvis du har lyst til at være med 
til at præge klubben eller vil indstille en anden til 
hvervet, er der en ledig plads i bestyrelsen. 
 
Nye muligheder for Nordfilet grunden 
Endelig!!! Med salget af Nordfilet grunden til en 
privat nexøbo, er vi måske rykket en lille smule 
nærmere en realisering af vores fremtidsønsker 
for området. Kim har haft et møde med den nye 
ejer K. E. Larsen og fortalt om alle de planer, vi 
gennem årene har arbejdet med. Arbejdsgruppen 
for udviklingen af Nexø, som består af medlem-
mer fra Østtinget, Erhvervsgruppe Øst, Østborn-
holms Turistforening, Nexø borgerforening, Nexø 
havn og Bornholms regionskommune, har modta-
get 108 forslag på det nyåbnede Idékontor. Dorthe 
Møller Paulsen, som er kommunens koordinator 
for gruppen, oplyser, at et af de højest prioriterede 
projekter bliver en forkastning (bølgebryder) 100 
meter ud for vores klubhus og anlæg af en sand-
strand med mulighed for vandsport, sauna og ba-
debro. Det er er svært at få armene ned. 
 
Rullestue                    
Vores tre seancer i Søndermarkskolens lille bassin 
var en stor succes, idet alle tre deltagere fik rullet 
helt uden hjælp. Vi har derfor allerede nu besluttet  

 
 
at gentage arrangementet næste vinter, så flere 
kan få glæde af tilbuddet.   
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Niels, Rikke og Steen ruller 



Mikrobølgeovn 
Niels har sammensat en mikrobølgeovn af dele fra 
flere ovne, så nu er klubben også den lykkelige 
ejer af sådan et apparat – tak for indsatsen Niels.  
 
Outdoor kursus 
Godt 25 medlemmer fra øens 4 kajakklubber var 
lørdag d. 27. januar samlet i Rønne Roklub til en 
kursuseftermiddag med emnet ”Planlægning og 
forberedelse af langtur”. Kim underholdt i 3 timer 
og øste ud af sine erfaringer. Eftermiddagen var 
første del af en 3-trins raket omkring emnet og 
samtidig en prøveballon for at se, om der er inte-
resse for sådanne fælles arrangementer. Med det 
store fremmøde kunne samarbejdsgruppen notere 
sig en gedigen succes, hvilket lover godt for det 
fremtidige samarbejde.  

 
Instruktion 2018 
Vi er så småt ved at planlægge årets instruktion og 
samle op på interesserede henvendelser. Så kender 
du nogen, som vil være med, så giv besked til 
hketil@gmail.com hurtigst muligt, så de kan sikre 
sig en plads. 

Kalender 2018 
 

Februar 
 

Mandag d. 12. Ingen svømning i uge 7 
Tirsdag d. 20. Sheltermøde 
Torsdag d. 22. Bestyrelsesmøde kl. 16. 
Lørdag d. 24. Kajakleg, redninger og rul i 
 Rønne svømmehal sammen 
 med Rønne Roklub kl. 15-18. 

 
Marts 

 
Lørdag d. 10. ”Kort og kompas” i Rønne 
 Roklub kl. 13-16. 
Torsdag d. 15. Bestyrelsesmøde kl. 16. 
Lørdag d. 17. Åbent hus kl. 13-15. 

Søndag d. 18. Generalforsamling kl. 14. 
Torsdag d. 22. Info aften for svællinger 
 kl. 19. 

 
April  

 
Søndag d. 8. Svømmehal kl. 15-18 sam-
 men med Rønne Roklub. 
Lørdag d. 21. Redningsøvelser med svæl-
 linger. 
Søndag d. 22. Roteknik i stenbrudssøen 
 med svællinger. 
 

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. 9. juni Havnens dag i Svaneke
  

Med sne og is på kajakken 
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