
 
Fredag/lørdag d. 11.-12. maj var der fuld aktivitet 
i og omkring vores klubhus. Lystfiskere afholdt 
hornfiskefestival med grill og konkurrence på 
vores P-plads og samtidig ankom 9 roere fra År-
hus, som overnattede i klubhuset på deres færd 
Bornholm rundt. 

 
er en forening for havkajak-
roere i hele landet, uanset 

om man er medlem af en kajakklub eller ej. For-
eningen har 1.500 medlemmer og kontingentet er 
300 kr. årligt. For det får du bladet ”Havkajak”, 
som udkommer 3 gange om året og er Danmarks 
eneste specialmagasin, transportforsikring af din  
 

 
kajak og mulighed for at deltage i 4 træf om året 
over hele landet. Vintertræffet foregår i en svøm-
mehal over en weekend. Forårs- og efterårstræffet 
er en forlænget weekend på vandet. Sommertræf-
fet løber over en uge med masser af aktiviteter, 
workshops, kurser, foredrag og film. Alene bladet 
synes jeg er pengene værd med spændende artik-
ler, tips og rejsebeskrivelser, så måske det kan 
have din interesse? 
 
Persondataforordning (GDPR) 
25. maj 2018 trådte den nye persondataforordning 
i kraft. Vi vedhæfter klubbens lovbefalede privat-
livspolitik, som lægges ind på hjemmesiden. Det 
er en længere smøre, men kort fortalt kan vi oply-
se, at Nexø Kajakklub håndterer følgende almin-
delige personoplysninger fra medlemmerne: 
 
Navn 
Adresse 
Telefonnummer 
Mail adresse 
Fødselsdag 
 
Disse data er almindelige kontaktoplysninger, 
som er nødvendige til brug for medlemsindberet-
ninger til DGI og regionskommunens folkeoplys-
ningsudvalg og for administration af foreningen, 
udsendelse af nyhedsbreve og meddelelser og 
kontingentopkrævninger m.m. De betragtes ikke 
som personfølsomme data og kræver derfor ikke 
samtykke. 
 
Bortset fra navn og mail adresse, som fremgår ved 
udsendelse af nyhedsbreve og andre meddelelser 
fra bestyrelsen, er ovennævnte oplysninger nor-
malt kun tilgængelige for klubbens bestyrelse, 
 
I forbindelse med klubaktiviteter tages der somme 
tider fotos til brug for vores nyhedsbrev Pagajen, 
som bliver lagt ind på klubbens hjemmeside. 
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Personlige oplysninger, der er tillagt en højere 
grad af beskyttelse: 
 
I tilfælde af at klubben får medlemmer under 15 
år skal vi indhente CPR nr. og børneattester vedr. 
de instruktører, som beskæftiger sig med de unge 
mennesker under instruktionen. Endvidere kan der 
være helbredsoplysninger, som vi skal tage hen-
syn til. 
 
I de tilfælde, hvor medlemmer gør udlæg for 
klubben, indhenter kassereren efter samtykke kon-
tooplysninger for at kunne refundere udlægget. 
 
Der er således ikke noget nyt i forbindelse med 
vores håndtering af persondata, men nu er det 
skrevet ned i en politik og har selvfølgelig med-
ført en skærpet opmærksomhed omkring proble-
matikken. 

 
Der ligger 2 ruller havfaldsposer 
fremme i klubben. Tag gerne en 
pose med på turen. 

 
Klubture 
Vi plejer at afholde en fælles dagstur kl. 9-16 til 
andre kyststrækninger en gang om måneden i 
sommersæsonen, hvis vejret tillader det. Vi har nu 
fastlagt datoerne. Se kalenderen herunder. 

 
Rabat 
Som medlem af en kajakklub får du 10 % rabat på 
alle varer, hvis du handler hos Kanokajakcenter, 
som det fremgår af vedhæftede opslag. Det sam-
me gør sig i øvrigt gældende hos Kajakhotellet og 
flere andre butikker, således hos Paddle Bornholm 
i Hasle. Husk derfor altid at oplyse om dit med-
lemskab af Nexø Kajakklub, når du handler udstyr 
i butik eller på nettet. 

 
 

 
Kajakuheld 
Til sidst en vedhæftet beskrivelse af en utilsigtet 
hændelse fra Strømmen Kajakklub i Middelfart. 
Det er lidt svært rekonstruere ruten ud fra beskri-
velsen, men turen indebærer flere kryds op til 1 
km i strømfyldt farvand (heraf klubbens navn?). 
Der sker flere graverende fejl (hvilke?), og uhel-
det burde være undgået eller konsekvensen mini-
meret med lidt omtanke. Selvom farvandet er me-
get forskelligt fra vores, så har vi andre udfordrin-
ger, men det viser, hvor hurtigt en rolig og over-
skudsagtig tur kan udvikle sig til en alvorlig og 
uoverskuelig situation, når man ikke tænker sig 
om. 

Birthe og Pia går under broen på Vang Pier 
på årets første klubtur Hasle-Vang og retur. 

Instruktionen fortsætter planmæssigt 



Kalender 2018 
 

Maj 
 
 Uge 18 – 24 
Instruktion på havet hver tirsdag kl. 17-20. Klub-
kajakkerne er optaget. 
 
Fælles roaften hver torsdag kl. 17-20 hele sæso-
nen. 
 
Mandag d. 14. DGI møde om den nye per-
 sondataforordning kl. 18-20 
 på centralbiblioteket 
 
Lø/sø d. 19./20. Klubtur kl. 9-16. Vi besøger 
 nye kyststrækninger 
 
Søndag d. 27 Langtur med svællinger kl. 
 10-16 
 
Torsdag d. 31. Bevæg dig for livet. Kursus 
 for bestyrelsesmedlemmer og 
 instruktører kl. 17. 

 
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) 
 
Lørdag d. 9. Nattergaletur kl. 1830-21 
 
7.-10. Havkajaktræf i Hullehavn. 
 Alle 80 pladser er optaget. 
 
Lø/sø d. 30/5-1/6 Klubtur kl. 9-16. Vi besøger 
 nye kyststrækninger 
 
Lørdag d. 16. Grillaften kl. 17 
 
Lørdag d. 30. Klubtur kl. 9-16. Vi besøger 
 nye kyststrækninger 
 

Juli 
Torsdagsroning kl. 17-20 – bestyrelsen holder 
ferie 

 
August 

Fre-søn d 10.-12. Bornholm Rundt arrangeret 
 af Bornholms Kajakklub 
 
Lø/sø d. 25./26. Klubtur kl. 9-16. Vi besøger 
 nye kyststrækninger 
 

September 
Lø/sø d. 15./16. Klubtur kl. 9-16. Vi besøger 
 nye kyststrækninger 
 

Oktober 
Lø/sø d. 13./14. Klubtur kl. 9-16. Vi besøger 
 nye kyststrækninger 
 
Søndag d. 28. Standerstrygning kl. 14-16 


