Maj 2017
18. årgang
Nr. 158
Har du husket at betale kontingent – ellers er det på høje tid!!! Klubbens konto: reg.nr. 0654 Konto: 6545737505

Siden sidst:
Standerhejsning:
13 medlemmer var
mødt frem og skød
sæsonen ind. Klubbens
nyindkøbte vimpel med
tilhørende ny flagline
blev hejst og vajer nu

Hvad siger mon arbejdstilsynet Thomas

stolt over klubhuset og markerer, at sæsonen er
startet. Efter den traditionelle fællessang, fortalte
Niels kærligt om sin nyerhvervede Honda motorcykel, hvorefter vi trak indendørs til kaffebordet
et par timer. Både Harriet, Randi og Mette serverede lækkert hjemmelavet bagværk. Tak for det!
Artikel endnu en gang:
Havkajakroernes medlemsblad ”Havkajak” har
ligesom DKF bragt vores artikel om skørter (se
vedhæftede filer), og så kan der nok ikke tygges
mere drøv på den sag, men den har fået overraskende meget omtale og åbenbart vakt stor interesse.
DGI årsmøde i Åkirkebyhallerne d. 25. april:
Kim, Niels og Hans var til DGI’s årsmøde d. 25.
april, hvor Pernille Kofoed Lydolph, direktør for
Destination Bornholm, fortalte om puljen fra
Dansk Kyst- & Naturturisme til outdoor turisme,
som vi gerne vil have del i til vores shelterprojekt.
Puljens finansiering er fortsat ikke på plads, men

vi holdt hende fast på vores henvendelse, og hun
lovede at vende tilbage. De bruger fine buzzwords
som ”signaturoplevelse” og ”værdikædesamarbejde” mv., men lad os nu se, om det er mere end
bare varm luft? Vi fik i øvrigt også en snak med
direktøren og formanden for Sparekassen Bornholm Fond, som mundtligt gav os tilsagn om deres bevilling (se længere nede), ligesom vi fik talt
med udviklingskonsulent Birgitte Carlsen fra Lokale og Anlægsfonden. Vi fik megen ros for vores
fællesprojekt fra alle sider, og det er jo dejligt at
mærke opbakning til vores bestræbelser.
Østtinget, repræsentantskabsmøde d. 26. april:
Thomas og Hans deltog i mødet. Det var en tynd
kop te. Formanden havde været langtidssygemeldt, hvorfor arbejdet havde ligget stille i perioder. Man havde derfor valgt at koncentrere kræfterne om havneprojektet ”Molen” og havde deltaget i et utal af møder med kommunen og havnen,
men reelt er tinget sat uden for indflydelse, og
både havnen og kommunen handler på egen hånd
uden koordination. Eneste resultat fra tinget var
den første af 5 byporte, som man vil opsætte ved
indkørslen fra Sdr. Landevej, så der er ikke tale
om markante eller visionære resultater. Vi påtalte,
at vi som medlemsforening manglede løbende
information om tingets arbejde, idet vi ikke har
hørt en lyd fra tinget siden sidste repræsentantskabsmøde for et år siden. Det samme var tilfældet sidste år. Man tog igen vores indsigelse ad
notam, og så må vi se, om det bliver bedre. Hvis
ikke der sker ændringer i tingets arbejde og indflydelse, vil vi overveje at melde os ud.
Yoga aften:
15 deltagere var til to prøvelektioner i musiklokalet på Nexø skole (undskyld: Paradisbakkeskolen,
Nexø afdeling – men der er jo kun den samme).
Vi nåede gennem mange øvelser i en munter
stemning. Der har dog ikke været interesse for at
fortsætte kurset, så nu er det op til AOF, om de vil
opslå et åbent kursus til næste vinter.
Svømning:
Svømmesæsonen er slut, og hallen er lukket for
renovering i maj måned. Vi har lagt billet ind på

den sædvanlige tid næste år, og umiddelbart ser
det ud til, at vi får den.
Instruktion:

melding er ikke nødvendig, så kom, når du kan.
OBS: Vi vil gerne stile mod afgang kl. 17.

Torsdagsholdet på tur til Årsdale
Årets svællinger i stenbrudssøen, fra venstre:
Helle, Klaus, Anne Margrethe, Pia, Steen,
Henning og Najarak
Der er i år 7 dygtige svællinger på holdet. Alle har
aflagt svømmeprøve, deltaget i redningsøvelser og
lært grundlæggende roteknik i vores kravlegård,
og fra og med 8. maj er det gået løs hver mandag
aften på havet.
Aktuelt:
Klubroning:

Som altid er havet åbent 24/7, ligesom alle er velkomne til at oprette deres egne rohold.
Arrangementer:
Vi har to arrangementer, hvor der stadig er plads
til flere deltagere:
Havnens dag d. 10. juni i Svaneke kl. 14-15. Tilmelding til hketil@gmail.com eller telefon 30 22
46 15. Jo flere vi er, jo flere kan få en havnerundfart, og vi mangler også folk til bare at informere
om klubben og svare på spørgsmål.
Kursus med Anne-Mette d. 5/8 eller 6/8 kl. 9-12
eller 14. Vi mangler 2 deltagere mere for at kunne
oprette kurset. Tilmelding til Niels på nielskajak@gmail.com eller 24 26 60 28.
Se omtalen af begge arrangementer i april nummeret. Husk at du altid kan genlæse tidligere nyhedsbreve på vores hjemmeside.
Nyt:

Efterlønner/pensionist formiddags holdet var
på tur til Grisby i formidabelt sommervejr
Med standerhejsningen tager vi også hul på den
fælles klubroning. De, der har mulighed for at
deltage i formiddagsroningen, skal melde sig til
hos Kirsten på rekruse@gmail.com eller telefon
25 56 60 13. Kirsten vil så sende SMS-besked
rundt, når hun skønner, at det er rovejr. Der er
altså ingen fast rodag.
Eftermiddagsroningen fra 17-20 ligger i år på
torsdage, og det er Thomas, der står for den. Til-

Klubture kl. 9-16:
Datoerne for klubturene ligger nu fast. Det bliver:
Søndag d. 18. juni
Lørdag d. 12. august
Lørdag d. 9. september
Lørdag d. 7. oktober
Efterfølgende søndage er reservedage aht. vejret.
Teltplads/shelter projekt
Vores fuldskalamodel af shelteret er nu pillet ned,
så bådhallen ligner sig selv igen. Årsdale byggeforretning har set shelteret og Kims tegninger, og
de har nu sendt os et fast tilbud på 25.000 kr. pr.
stk. Vi har som bekendt søgt 5 fonde om i alt

125.000 kr. til 5 shelters og har allerede fået tilsagn om de første 42.000 kr. fra Lokale & Anlægsfonden. Med de 25.000 kr. fra Sparekassen
Bornholms Fond, er vi nu nået godt halvvejs med
finansieringen. Nu venter vi ”bare” på tilladelser
fra diverse myndigheder og svar fra de sidste fonde. Vi har stadig 2-3 skud i bøssen, så vi håber at
få hele beløbet hjem.
Kalender 2017
Maj
Mandage
d. 8.-15.-22.-29.

Svællingekursus 17-20.

Tirsdag d. 6.
Lørdag d. 10.
Lørdag d. 10.
Søndag d. 11.
Onsdag d. 14.
Lørdag d. 18.
Mandag d. 19.
Lørdag d. 24.

Juni
Bestyrelsesmøde
Havnens dag Svaneke kl. 14
Langtur for svællinger
Reservedag for langtur
Svællingekursus 17-20
Klubtur
Svællingekursus 17-20
Svællingefest/grillaften kl.17

Lørdag d. 12.
Tirsdag d. 15.

August
Klubtur
Havnemøde kl. 15 i HOK

Lørdag d. 9.

Lørdag d. 7.
Søndag d. 29.

Lørdag d. 2.

September
Klubtur
Oktober
Klubtur
Standerstrygning kl.14
December
Julefrokost i NKK kl. 17

Michael Bering Sifakis fra AirBorn.dk var på
pletten og tog nogle helt specielle luftfotos af sidste instruktionsaften, som vi bringer med hans
tilladelse:

Havneprojektet:
Til sidst en positiv nyhed fra de 4 klubbers fælles
havneprojekt: Per Rønne fra Rønne roklub har
lavet fine landgangsforhold i Helligpeder havn.

