
 

 

 

 

Bestyrelsesmøde d. 24. november 

Vi plejer ikke at referere fra møderne. Ikke for-

di det er hemmeligt- møderne er nemlig åbne 

for interesserede medlemmer. Men denne gang 

får I nogle af de ting vi havde på dagsordenen, 

og som kan være med til at holde optimismen 

omkring NKK´s fremtid oppe: 

Nye kajakker; 

Kirsten og René fik transporteret 2 kajakker 

over og måtte kæmpe med vind og vejr. 

Det er 2 lidt forskellige Boreal kajakker- prøv 

dem. De har gode egenskaber. Den ene var med 

i svømmehallen d. 29. nov. Og den opførte sig 

godt. 

Vi har som sagt købt skørter og pagajer af 

Thomas H.., så NKK er nu fuldt udrustet med 

10 havkajakker + en toer til klubbrug. 

Grusvejen: 

Er i meget dårlig forfatning, især efter al den 

tunge kørsel med jordopfyldning på Nordfilet-

grunden. Vi mener, at vejen skal repareres og 

vil henvende os til BRK og Havnen. 

Klubhuset: 

Der er mange ting vi ku lave ved det gamle hus. 

Værksted, Sauna, Nyt gulv i stuen og hos Her-

rerne, Nyt loft i hallen, Isolering af vægge i 

hallen, Ny udvendig træbeklædning o.a.. 

Derfor vil vi lave en prioritering, der også 

stemmer med vores økonomi og de fremtids-

planer der er for Nexø Havn og By. 

Havneprojekt: 

Som I måske har læst i Tidende har DLG og 

Havnen indgået et samarbejde om Nordhavnens 

Øst- og Vestkaj. Der er et arkitekt og rådgiv-

ningsfirma indover + samarbejde med BRK og 

fonde. 

Planerne er omfattende, men ifølge parterne så 

realistiske, at første spadestik skal tages 1. juli 

2016. Der skal rives bygninger, ned opføres 

hotel og penthouselejligheder på toppen af silo-

erne, Fish-Pro skal flytte til Sydhavnen, laves et 

kulturhus, forretninger, endog et kajakhus er 

nævnt på tegningerne, laves bro over nordhav-

nen o.a.. 

Østtinget indbød foreningerne til møde d. 26.  

 

 

 

 

 

Nov., hvor havnedirektøren orienterede grun-

digt om planerne. Formålet med mødet var at 

foreningerne skulle komme med input til,  

hvad de kunne forestille sig et kulturhus kunne 

rumme. Det kom der mange forslag til.  

Exvis; teater, bio, bibliotek, mødelokaler, nu-

værende kulturhus oma. 

Foreninger og klubber skal nu arbejde på at 

konkretisere deres ideer og fremsende dem til 

Østtinget. 

Vi var 2 fra bestyrelsen + Thomas H. som del-

tog. Vi havde medbragt et skriftligt partsindlæg, 

hvor vi argumenterer for isætnings- og anløbs-

bro for kajakker, for kanalanlæg 

fra nordhavnen igennem Nordfiletgrunden og 

ud ved NKK, for ændring af friskvandskanalen 

i Sydhavnen, så en kajakroer kan komme igen-

nem, samt for dækmole ud for vores bro. Der-

udover er vi godt tilfredse med at Nordhavnen 

gøres spændende som et nyt byområde.  

Vi har afleveret vores Visionskatalog til initia-

tivtagerne, fordi ideerne i dette spiller godt 

sammen med det nye havneprojekt og med 

BRK´s planer for området. 

Hvis Der kommer hotel- og kulturliv på Nord-

havnens østkaj, skal der også være attraktive 

områder og foretagsomhed på Nordfiletgrunden 

og på det grønne område, ellers vil folk ikke 

synes området er noget værd. 

Hvis kajakhuset skal etableres, kan NKK pt. 

ikke bære det alene økonomisk overhovedet. 

Så skal det samtænkes med motions- bade og 

svømmecenter, og der skal etableres et havbad 

med bade- og anløbsbro. 

Indtil videre må vi hæge om vores hyggelige og 

historiske klubhus samt forsøge at få broen 

holdt vedlige. 

Mettes forslag: 

Mette foreslog på en kajaktur, at det kunne væ-

re skønt at ro med sine børn. Vi talte om ansvar, 

rouddannelse og det familiære samvær. Besty-

relsen syns forslaget er rigtig godt. Vi kan få 

nogle unge ind i klubben. Vi vil ikke oprette en 

ungdomsafdeling, men godt uddanne 14-17 
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årige til frigivelse, med tilladelse til at ro sam-

men med forældre eller anden ansvarlig person. 

Bestyrelsen undersøger juristeriet omkring an-

svarsoverdragelse. Vi regner med at kunne 

fremlægge en vedtægtsændring og kontingent-

bestemmelse desangående, til næste generalfor-

samling i forår 2016. 

Nyt Låsesystem  
Det har altid været et problem, at få nøgler til-

bage når der er udmeldinger eller overgang til 

støttekontingent. Derfor er der pt. en del nøgler 

ude, som ikke bør være der. Derfor overvejer vi 

et nøgle/kode/kortsystem til dørlås 

NKK forslag om anløb i havne og primitive 

teltpladser. 

NKK har henvendt sig til de øvrige kajakklub-

ber på Øen mhp. samarbejde omkring forbedre-

de landgangsmuligheder i de private havne 

samt flere overnatningsmuligheder på østkysten 

mellem Sandvig og Nexø. 

Det er et projekt der indebærer en del kontakter 

til DGI, Friluftsrådet, Havnebestyrelser, BRK, 

Naturstyrelsen. 

Tilslutningen fra de 4 kajakklubber har været så 

god, at NKK indkalder til møde med repræsen-

tanter fra klubberne. 

 

Standerstrygning lørdag d. 31. oktober 

 

 
Det foregik i klart og roligt vejr og Kim samt 

Thomas fik æren af at stryge vimplen og sætte 

vindposen op.  

Der var 12 tilstede og boller og kage, var der 

rigelig forsyning af. Birthe havde bagt boller og 

Lotte og Hans havde æblekage med . Mette 

kom med en ubeskrivelig kagespecialitet  

Der blev uddelt rodiplomer til Kirsten Wester-

dahl, Claus Seest Dam og Erik Hansen, fordi de 

havde roet over 500 km. De var meget jævn-

byrdige i kilometerantal, men det bliver Kirsten 

og Claus der kommer på tavlen som længst 

roende mand og ditto kvinde. 

 

Svømning 2015/2016. 

Er kommet godt i gang og vi er oppe på det 

antal deltagere, der skal til for at det løber  

rundt økonomisk. Du kan stadig nå at melde dig 

til, men prisen bliver ikke reduceret. 

 

Thomas 

nyder den 

sensuelle 

belysning i 

det rolige 

og varme 

vand. 

 

 

I december 

er der svømning Mandag d. 7. + 14., og der er 

lukket d. 21. og 28. december. 
Første gang i 2016 er mandag d. 4. januar. 

 

Banesvømning: Vi prøvede det for et år siden. 

At afmærke 2 baner til svømmere, der ønsker at 

svømme mange baner i fast og ubrudt tempo. 

Det kan være det sker igen men det er op til 

banesvømmerne. Og der vil stadig være plads 

til alle – både hurtige, langsomme, målbevidste, 

legesyge, snakkende svømmere. 

 

Se flere detaljer på:     nexoekajakklub.dk 

 

Medlemsaften onsdag d. 18. november 

       Om ferie- og langture i kajak. 

Vi måtte desværre aflyse arrangementet, og alle 

fik besked i god tid. Men det skal nok blive til 

noget i det nye år. Sandsynligvis i februar. 

 

Kajaktræning i Svømmehal 29.nov. 

 

En blæsen-

de kold og 

våd søndag 

eftermiddag 

kørte Tho-

mas H. 

traileren 

med 6 ka-

jakker til 



Rønne, hvor vi var 6-7 fra NKK, der legede i 

det lune vand.    

  

            

Vi præsen-

terede os 

for de ca. 

10 med-

lemmer fra 

RRK – det 

er jo første 

gang vi har 

dette sam-

arbejde. 

Flemming fra RRK bød velkommen og Anne 

Mette tilbød begynderundervisning i rul sam-

men med Hanne.    

                                  

Alle NKK 

medlem-

mer kom 

igennem 

rednings-

øvelser og 

fik leget i 

bassinerne 

med rul og 

anden ro-

teknik. 

Succesen gentages d. 27-2 . 3-4 2016.             

Der kommer besked når tiden nærmer sig.                             

 

Julefrokost lørdag d. 5. dec. 

Du kan nå det endnu 
Bare mail til Kirsten rekruse@gmail.co 

eller 25566013. NU! 

Kom med en ret eller tilbehør. 

+ en lille gave til pakkeleg 

Kirsten W. koordinerer menuen., og der er alle-

rede nu optræk til en spændende og lækker me-

nu med 16 tilmeldte. 

Medbring selv drikkelse . 

Og har du noget underholdning – musik, leg, 

dans – så kom med det. 

Klubben gir kaffe og the. 

 

 

 

 

 

Kalender 

December 

Mandage          d. 7-14. svømning 

Lørdag d. 5.      Julefrokost kl 17- ?. 

                          Tilmelding til Kirsten W. 

                           25566013. 

2016 

Januar 

Svømning          Mandage kl 19-20 i Rønne 

Tirsdag d. 19     Bestyrelsesmøde 

Februar 

Svømning          Mandage d. 1-8-22-29 

                           Kl. 19-20 i Rønne 

Lørdag 27.         Kajakktræning kl. 15-18 i    

                          Rønne sv. hal 

Marts 

Svømning          Mandag d. 7. og 14.  

Tirsdag 8.          Info aften for svællinger 

Lørdag d. 12.     Åbent hus kl. 12-16 

April 

Søndag  d. 3.       Kajaktræning kl. 15-18 i    

                            Rønne 

Svømning           Mandage kl. 19-20 

Lørdag d. 30.      Svællinge kursus i Rønne  

                            Svømmehal kl. 15-18 

 

 
En varm hilsen fra 

Bestyrelsen 

NKK 
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