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Standerhejsning søn. d. 27. april kl 14-16.
Så skal vi på
havet igen og
svællingerne
skal i gang med
instruktion – det
bliver dejligt
Kommunen er
kontaktet mht.
rydning af sten
og vi håber det
er gjort inden d. 27. Der ligger ikke så mange
sten og tang i år og der er kommet hul under
broen – så måske bliver det fint at komme i
og op af kajakken. Bord/bænkesæt er kommet
frem i lyset og Hans har fjernet skyllestativet,
så kommunens folk kan komme til at rydde
slisken for sten. Det kan være vi lige skal finpudse den med kost og skovl – Og lidt forårsrengøring kunne huset også trænge til. Det
skriver vi ud om og håber du vil gì et nap
med.

Instruktion
Der er afholdt informationsaften for det nye
hold på 8 svællinger. I løbet af April aflægges
svømmeprøve og lørdag d. 3. maj har vi
svømmehallen i 3 timer til at øve wet exit og
redningsøvelser mm. Søndag d. 4 øver holdet
i søen bag Glas- og Keramikskolen kl.9-14.
Derefter vurderer instruktørerne hvem der kan
fortsætte på havet hver torsdag fra d. 8. maj
og til d.12 juni.
Klubbens kajakker er derfor i brug de
torsdage i maj og juni.
Kurset koster 1200.- og inkluderer første års
medlemskab af NKK.
Kurset afsluttes med uddeling af Svanebrev til
dem der har bestået. Det sker i forbindelse
med klubbens Grillaften lørdag d. 14. juni.
Redningsøvelser for medlemmer lørdag d.
5. april.

Kig endelig forbi til standerhejsningen med
nyindkøbt vimpel og til lidt traditionel sang
og fornøjelse.
Kontingentindbetaling – igen.
Der er rigtig mange der allerede har betalt
kontingent for 2014.
Tak for det
Mangler du at betale, så er her satserne igen.
Kontingentsatserne fortsætter uændrede:
800 kr – aktive medlemmer
200 kr – oversøiske medlemmer
100 kr – støttemedlemmer
100 kr – kajakplads
100 kr – nøgledepositum
Kontingentet skal betales for et år ad gangen
umiddelbart efter generalforsamlingen til:
Nordea reg. 0654 kt. 6545737505

Birthe øver Heel Hook med Kims hjælp

Der var ikke den store tilslutning – desværretil at få øvet sig i svømmehal inden sæsonens
start. Vi var 6 og 2 havde meldt afbud.
Så vi havde rigtig god plads.
Svømning
Der kun én gang svømning tilbage:
Mandag d. 28. April.
Næste sæson har vi søgt om samme tider
mandage november-april og 2 lørdage i april
2015.
Vi skal til fordelingsmøde 22. april i svømmehallen.

Trailer
Vi har stadig gang i processen med at afhænde vores trailer til fordel for en anden, der kan
trækkes af mindre biler. Det forlyder at vi
måske kan forhandle med Hammerodde Kajakklub. Hans og Kim er på den opgave.
Radio med CD afspiller
Theis, Niels’ søn, har storsindet haft udlånt
sin ghettoblaster til klubben i nogle år, men
nu vil han selv bruge den i sit værksted. Så
hvis nogle vil udlåne eller donere en ”spille”
til klubben, så giv endelig besked.
Det er en god ting at ha når vi ”fester” f.eks.
SOL dag 8. April

Klubben lagde sammen med skaterhallen hus
til det afsluttende arrangement, som blev en
stor succes. Omkring 100 børn og voksne så
teater, dansede og legede, og der blev kogt
herlig suppe, så klubhuset duftede skønt. Vi
har haft glæde af at være med i projektet ift at
profilere vores planer for det grønne område
og ift at få dannet et Østting. Og så var det en
fornøjelse at se så meget liv omkring klubben.
Om end det måske ikke lige var direkte kajakrelateret, hvilket normalt er kriteriet for at
åbne NKK, så var der måske nogle der fik lidt
indsigt i NKK´s eksistens og måske også lyst
til at være med. Så vi gjorde en undtagelse for
den gode sags skyld.

Julefrokost
Da der sidste år var kritik af placeringen af
datoen, vil vi godt være helt og aldeles på
forkant - og dermed vende tilbage til den traditionelle første lørdag i december – så det er
allerede indføjet i Aktivitetskalenderen til
lørdag d. 6. december kl. 17.
Der er nu 235 dage til Julefrokost

Lagunesagen – et evigt kapitel
Nu har vi fået lave Visionskataloger og et par
store A1 plancher med arkitektskitser over
vores forslag. Vi fik omkring 30.000-kr efter
deltagelse i Lokale Ressourceforløbet, og dem
har vi brugt på formidling og forplejning.
LRS gruppen, hvor Hans og Niels deltager fra
NKK, skal mødes for at tale om hvordan vi
formidler planerne og kommer videre.
Teknik og Miljø i BRK har fået kataloget og
Naturstyrelsen vil på et tidspunkt komme over
for at se på området og vurdere planerne ift
gennemførelse.
Erhvervsgruppe Øst har indkaldt til stiftende
generalforsamling omkring et Østting d. 23.
April i Nexøhallen, hvor NKK vil deltage.
Dannelse af et samlet forum for Nexø og omegn vil være af stor betydning for udvikling af
Østbornholm.
Hans og Kim har gravet i det historiske materiale omkring planer for det grønne område,
og det viser sig, at der siden engang i det forrige århundrede har været arbejdet på at ”forskønne” det grønne område. Se vedhæftede
fil.
Kontakt Niels på 24266028 eller Hans på
30224615, for at høre nærmere
Søredningsøvelse onsdag d. 7. Maj kl. 12-20
Bornholms Kajakklub har fået en henvendelse
fra Søværnet, om at de skal bruge 2-3 havkajakker i farvandet vest for Blykobbe til en
søredningsøvelse.
Der er mulighed for en tur op i en helikopter
Se nærmere på www.balticsarex.org
Og mail til hav@bornholmskajakklub.dk for
tilmelding.
Havkajaksymposium 2014
Jens I Årsdale arrangerer i pinsen d. 7-9. Juni
et spændende forløb med flere workshops. Du
kan se programmet på
www.havkajakbornholm.dk
Hvor du kan tilmelde dig – pris 1200,Havkajakroernes efterårstræf
Er du medlem af Havkajakroerne kan du tilmelde dig deltagelse i efterårets træf i Allinge. Det forgår fredag-lørdag-søndag d. 19-21
september. Se nærmere program på
www.havkajakroerne.dk

Medlemskab af DKF
Klubben har nu i et års tid været medlem af
Dansk Kano- og Kajakforbund. Vi fik tilbud
om gratis medlemskab i 2013 og 2014 samt 2
pladser på instruktørkursus (det blev dog
vekslet til EPP3 kursus, hvor 4 medlemmer
fra NKK deltog). Alle vores aktive medlemmer har modtaget DKF´s medlemsblad Kano&Kajak. Derudover kan klubben udstede
EPP beviser. Men det koster at være medlem
– ca 4000-5000.-kr årligt – og det er meget
for en klub af vores størrelse. Bestyrelsen
overvejer pt om vi skal fortsætte medlemsskabet, men vil godt høre Jeres mening – send
den på mail til én fra bestyrelsen. Vi er også
medlem af DGI – hvilket koster langt mindre
– og derigennem får vi også muligheder for
kurser og måske endda mere indflydelse på
lokale forhold, hvis vi bruger den. Vi kan også i DGI regi udstede beviser for gennemført
grundkursus.
Vi kan drøfte medlemsskabet med de andre
kajakklubber på Bornholm for at høre deres
mening.
Aktivitetskalender
Vi har sat ansvarlige turledere på onsdagsturene og langturene:
KW – Kirsten Westerdahl
NJ – Niels Jørgensen
KT- Kim Tørnstrøm
HK- Hans Ketil
På kommende bestyrelsesmøder vurderer vi
om der efter medio Juli skal sættes ansvarlige
på resten af onsdagene.
Vi sender besked ud om de dage hvor der er
Langture.
Julefrokosten er allerede sat på den første
lørdag i december – så har vi rettet op på sidste års fejl, hvor den utraditionelt blev placeret den sidste lørdag i november 
April
Mandag d. 28. Svømning kl. 19-20, svømmeprøver
Maj
Lørdag d. 3. Instruktion sv. hal kl. 15-18
Søndag d. 4. Instruktion kl. 10-14
Tirsdag d. 6. Bestyrelsesmøde NKK
Onsdag d. 7. Fællesrotur kl. 17-20 KW
Søredningsøvelse kl. 12-20
Torsdag d. 8. Instruktion kl. 17-20

Onsdag d. 14. Fællesrotur kl. 17-20 KW
Torsdag d. 15. Instruktion kl. 17-20
Nattergaletur 15.-18, tilmelding til nielskajak@gmail.com .Se i øvrigt program i Pagajen for februar.
Onsdag d. 21. Fællesrotur kl. 17-20 KW
Torsdag d. 22. Instruktion kl. 17-20
Onsdag d. 28. Fællesrotur kl. 17-20 KW
Torsdag d. 29. Instruktion kl. 10-16
Juni
Onsdag d. 4. Fællesrotur kl. 17-20 KW
Torsdag d. 5. Instruktion kl. 17-20
Lø-ma d. 7-9. Havkajaksymposium
Onsdag d. 11. Fællesrotur kl. 17-20 KW
Torsdag d. 12. Instruktion kl. 17-20
Lørdag d. 14. Grillaften og Svaneudnævnelse
kl. 17-?
Onsdag d. 18. Fællesrotur kl. 17-20 KW
Onsdag d. 25. Fællesrotur kl. 17-20 NJ
Lørdag d. 28. Langtur kl. 9-ca 16 NJ
Søndag d. 29. ---0--- reservedag
Juli
Onsdag d. 2. Fællesrotur kl. 17-20 NJ
Onsdag d. 9. Fællesrotur kl. 17-20 NJ
August
Onsdage Fællesroture kl. 17-20
Lørdag d. 16. Langtur kl. 9-ca. 16 KT
Søndag d. 17. ---0--- reservedag
September
Onsdage Fællesroture kl. 17-20
Lørdag d.6. Langtur kl. 9-ca.16 HK
Søndag d.7 ----0--- reservedag
Fr.-lø-sø. 19-21. Havkajakroernes efterårs
træf i Allinge.
Oktober
Onsdage Fællesroture kl. 17-20
Lørdag d. 4. Langtur kl. 9- ca. 16 KW
Søndag d. 5.---0--- reservedag
Lørdag d. 25. Standerstrygning kl. 17 og herefter spisning og sang
November
December
Lørdag d. 6. JULEFROKOST kl. 17-?
God Påske til jer Alle

