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Standerhejsning Lørdag. d 16. april 14-16
Bro og slisker er fint ryddet efter aftale med
BRK. Jordvejene er udbedret efter henvendelse
til BRK/Havnen.
Udover at hejse standeren skal de to nye kajakker vi købte i efteråret døbes.
Bestyrelsen har valgt 2 navne nordiske navne,
som vil blive afsløret på dagen.

Svømning og kajaktræning.
Så er svømmesæsonen ved at være forbi.
Der er 2 mandage tilbage.
Vi starter igen d. 7. november, men mere om
det når vores ansøgte tider endelig er godkendte.
Kajaktræning d. 3-4-16
Fra NKK og RRK deltog 15-16 medlemmer .

Harriet har lovet at bage boller – tusind tak.
Har nogen lyst på en kagebagning, så ring eller
mail til Kirsten rekruse@gmail.com, mobil
25566013.
Kom endelig og syng sæsonen ind.
Klubroning og fællesture
Klubroning vil fortsat foregå om onsdagen kl.
17-20 fra standerhejs til- strygning
Der vil så vidt muligt være en erfaren roer med
eller tilstede.
Vi har planlagt nogle fællesture som I kan læse
om i kalenderen. Til dem vil vi gerne have tilmelding på rekruse@gmail.com./ mobil
25566013.
Kontingentbetaling endnu en gang 
Det er tid for at I skal betale kontingent.
Det skal I gøre til :
Nordea reg. 0654 kt. 6545737505
Kontingentsatser pr.1.april 2016:
900,- aktive medlemmer
200,- oversøiske medlemmer
100,- støttemedlemmer
100,- kajakkontingent
100,- nøgledepositum
Kontingentet skal være indbetalt senest 1. maj
2016.
Gør det med det samme så kasseren, jeg og I
slipper for remindere.

Mette, Marlene og Thomas på det dybe, lune
vand.
Broer/pontoner i havne/ primitiv overnatning.
Referat fra havnemøde d. 29. april kl. 19 2016 i
Rønne Roklub
Fremmødte: NKK: Hans Ketil, Kim Tørnstrøm,
Niels Jørgensen, Thomas Hansen. BKK: Per
Rønne. RR: Per Estrup, Flemming Petersen og
Bente Jørgensen.
Teltpladser:
Flemming lagde for med at vise et kort over
øen, hvor han plottet de hidtidige forslag ind.
Der blev fremlagt nye forslag, ligesom de eksisterende blev diskuteret. Flemming vil frem til
næste møde kontakte Regionskommunen og
Naturstyrelsen og bede dem vurdere mulighederne for de forslag, vi foreløbig er kommet
med, og samtidig spørge dem, om de har nogle
umiddelbare bud ud fra de matrikler, de hver

især ejer. Vi andre kan fortsat sende forslag til
Flemming. Manglen på pladser er størst på
strækningen mellem Sandvig og Nexø, altså
klippekysten, men idéer på hele øen er velkomne. Vi talte også om alternative pladser til nogle
af de nuværende, som ikke er optimale set med
kajakroerens øjne, f.eks. Arnager, Blykobbe og
Salene pga. utilgængelighed, afstand fra vandet
o.lign.
Havneprojekt:
Hans opdaterede status på NKK’s havne. Per
havde gode nyheder fra Helligpeder, hvor vi har
fået tilladelse til at montere lodrette støttestolper, men BKK mangler stadig at kontakte et par
havne. Bente Jørgensen var ny i grup-pen, og
hun tilbød at overtage de 4 havne, som ellers
var HOK’s ansvarsområde, nemlig Allinge,
Tejn, Nørresand og Gudhjem.
Opgaver til næste møde:
Vi skal alle fortsat fodre Flemming med forslag
til nye teltpladser, gerne med fotos, kort og
GPS koordinater.
Vi skal have endelige aftaler på plads med de
involverede havne. Der skal laves et stykke
papir for hver havn med foto, havnekort, navn,
tlf. nr. og mailadresse på havnens kontaktperson, beskrivelse af det arbejde, der er aftalt og
et budget, så vi kan lave et samlet budget og
komme i gang med at søge fonde (Hvis I har
gode forslag vil det være godt at få dem samlet). Måske skulle vi overveje at ansætte en
fundraiser som de har gjort i BKK (hvis jeg har
hørt rigtigt?).
Jeg vil invitere Jakob Jensen med til det næste
møde.
Dato for næste møde: Tirsdag d. 7. juni kl. 19 i
Rønne Roklub
Tak for husly og kaffe med tilbehør til RR. Processen skrider stille og roligt fremad og jeg vil
gerne sige tak for jeres vedvarende interesse.
Ref. Hans Ketil
Efterfølgende er havnechef Jacob Jensen BRK
inviteret til mødet d. 7. juni.

Svællinger
Helle har meldt fra. Hun træner på livet løs med
cykling til turen til Paris. Men hun har meldt sig
ind som støttemedlem og kommer igen næste år
og måske til svømning.
Hans skrevet ud til 2 tilmeldte og opfordret dem
til at deltage næste år efter deres afmelding.
Én har meldt til og forsøger at klare svømmeprøven.
Så pt. er der kun 4 tilmeldte forårets kursus.
3 af dem har aflagt svømmeprøve d. 11. april
Svællinger pt er : Jette- Anne Mette, Michael
og Aage.
Tag godt imod dem.
Der er således plads til 6 flere og instruktørerne
er parate.
Vi har besluttet, at torsdage er instruktionsdage fra kl. 17-20 i ugerne 19-24 ( 9. maj til 19.
juni) og, at vi tar på langtur lø. d. 11. eller sø.
d.12 juni afhængigt af vejret.
Derfor er klubkajakker optaget de dage.

ØSTTINGET
~ samling af det aktive foreningsliv på Østbornholm.

Østtinget holdt repræsentantskabsmøde
d.31.marts.
Der var ikke mange tilsluttede foreninger der
mødte op udover bestyrelsen.
Der blev indvalgt en ny i bestyrelsen.
NKK deltog.
Vi kan undrer os over hvorvidt Østtinget kan
løfte opgaven med at repræsentere Nexø og
være med til at gøre en forskel for byens udvikling. De markerer sig ikke så meget.
Østtingets hovedopgave er pt. at få det store
havneprojekt på skinner, og i den forbindelse er
vores interesse fortsat at få udviklet NKK´s
forhold og få det grønne område gjort mere
brugbart. Mon det lykkes dem og os ?

Klubhuset.
Broen og sliske ryddet for sten og vejen er repareret.
Det er godt der er noget der virker, når vi har
aftaler eller skriver til BRK/Nexø Havn.
Vi har sat et bord ud og de 2 andre kommer ud
inden standerhejsning d. 16. april..
Huset trænger ellers til noget udvendig
vedligeholdelse med maling og rensning, og
indvendigt er der flere ting at gøre.
Bestyrelsen vil lave en plan for dette. Og vi
regner med, at medlemmerne vil levere nogle
timers arbejde til det 
Der er nu åbnet for vandet i hele huset.
EPP 3 kursus
Flemming fra Rønne Roklub vil forsøge at få et
EPP3 kursus op at køre her på Øen med instruktører overfra.
Vigehavn regler
I forbindelse med vores arbejde ang. havne mv.
har Vigehavns bestyrelse klart – og venligtmeldt følgende regler ud:
Kajakroere er meget velkomne på dagbesøg
uden afgift. Hvis de starter eller ophaler i havnen skal de betale afgift på 50 kr./kajak.
Folkemøde
Her en opfordring fra Bornholms Kajakklub:
I forbindelse med FM (16.- 19. juni) kan vi
godt bruge lidt hjælp fra øens klubber i de 4
dage FM afvikles.
Hjælpen består i, at få publikum i ”tøjet” (dragter og skørt) og fortælle lidt om hvordan man
ror, hvorefter især Per & Max m.f. ligger klar
på vandet og tager det videre forløb.
Ved landgang skal der hjælpes med at få udrustning på plads og tømt kajakken for vand.
Alt foregår fra Kampeløkken havn, der er så
lavvandet at man kan bunde flere steder bl.a.
ved isætningen.
I 2015 var der ca. 200 besøgende der var friske
og hoppede i en kajak.
Har du mod på dette skal du kontakte Steen
Paldan på steen@paldan.info

Kalender 2016
April
Søndag d. 3.
Kajaktræning kl. 15-18 i
Rønne med RRK
Svømning
Mandage kl. 19-20, Svællinger
Aflægger svømmeprøve.
Lørdag d. 16.
STANDERHEJSNING kl. 14.
Bådedåb af nye klubkajakker.
Tirsdag d. 19.
Bestyrelsesmøde NKK
Onsd d. 20+27. Klubroning kl. 17-20
Lørdag d. 30.
Svællinge kursus i Rønne
Svømmehal kl. 15-18
Maj
Onsdage
Klubroning 17-20
Søndag d.1
Svællinger Stenbrudssø
Torsdage
Svællinger kursus 17-20
Lø-sø.d.14-16. Havkajak Symposium
Se og tilmeld på
havkajakbornholm.dk
Lørdag d. 28.
Fællestur kl. 9-16
Juni
Onsdage
Klubroning kl. 17-20
Torsdage
Svællinger kursus
Tirsdag d. 7.
Havnemøde i RRK kl. 19
Lørdag eller
Søndag 11.-12. Svællinger på langtur
To-sø d. 16-19. Folkemøde. Se ovenfor.
Lørdag d. 18.
Grillaften og svællingefest
Kl. 17
Onsdag d. 22
Møde med DKKF i Hasle kl.
kl. 19. Om Klubarbejdet .
Søndag d. 26.
Fællestur kl. 9-16
Juli
Ferie og fri leg 
August
Onsdage
To-sø d. 11-14

Lørdag d. 13.
September
Onsdage
Lørdag d. 17
Oktober
Onsdage
Lørdag d. 8.
Søndag d. 30.

Klubroning kl. 17-20
Bornholm Rundt
Se og tilmeld :
Bornholmskajakklub.dk
Fællestur kl. 9-16
Klubroning kl. 17-20
Fællestur kl. 9-16
Klubroning kl. 17-20
Fællestur kl. 9-16
Standerstrygning kl. 14-16

Rigtig god sæson på havet 
Bestyrelsen i NKK

