
 
  
 
 
 
 
 
Kontingentindbetaling 
 

 
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 gan-
gen umiddelbart efter generalforsamlingen 
til: 
Nordea reg. 0654 kt. 6545737505 
 
Betal derfor nu mens pcén er åben 
 
Generalforsamling  

 
Mogens,Lotte,Kirsten,Kim,Karin,Hans,Niels tager 
billeder. 

 
Referat fra Generalforsamling i Nexø Kajak-
klub d. 23. marts 2014 
 
Kirsten bød velkommen til de 12 fremmødte 
medlemmer – heraf 9 med stemmeret. 
 

1. Valg af dirigent og referent 
Mogens – dirigent 
Niels – refererent 

2. Bestyrelsens beretning 
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Kirsten fortalte om instruktion 2013, 
hvor vi fik 4 nye klubkammerater, om 
indmeldelse i DKF i en prøveperiode, 
om Fællesroningen, om at passe på 
svalerne ikke lukkes inde, om julefro-
kosten og om svømning. 
Hans fortalte om arbejdet med den nye 
hjemmeside, som blev færdig omkring 
årsskiftet. Tak til Rowland og Thomas 
for hjælp til ændringen. 
Beretningen blev godkendt. 

3. Fremlæggelse af revideret regnskab og 
budget 2014 
Kim fremlagde regnskabet for 2013, 
der udviste et overskud på 4.688,41 kr. 
Klubbens egenkapital var ultimo året 
206.972,19 
Budget 2014 opererer med indtægter 
på 50.712 kr 
Regnskab blev godkendt 

4. Indkomne forslag 
            Bestyrelsen foreslog en tilføjelse til  
            Vedtægterne.     

Ny § 2. stk 3 ” Al skriftlig kommuni-
kation mellem NKK og medlemmerne 
foregår via E-mail” 
Forslaget blev efter motivation  en-
stemmigt vedtaget. 
Medlemmer uden e-mail kan informe-
rer sig ved opslag i klubhuset af Paga-
jen, Vedtægter, Reglement og Aktivi-
tetskalender. 

5. Valg af bestyrelse, suppleanter og re-
visorer 
På valg var Formand, 2 suppleanter og 
2 revisorer. 
Kirsten Westerdahl blev genvalgt som 
formand 
Chalotte Grage og Hans Ketil blev 
genvalgt som hhv. 1. og 2. suppleant 
Jens Erik Hald og Rene Kruse blev 
valgt som revisorer. 

6. Fastsættelse af kontingent 
Kontingentsatserne fortsætter uændre-
de: 
 



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 generalfor-
samlingen til: 
Nordea reg. 0654 kt. 6545737505 

7. Eventuelt 
Intet 
Referent: Niels Jørgensen 
Dirigent: Mogens Vibe (har godkendt 
referatet på mail) 

 
Efter  generalforsamlingen fortalte Hans i ord 
og billeder om det arbejde LRS (Lokale Res-
sourcer i Spil) gruppen havde lavet i det for-
løbne år med visioner for det grønne område 
mm. Der var god diskussion om dette, også 
med indsigelser fra et medlem, som er lods-
ejer op til det foreslåede stianlæg.                                          

 
Jonas,Harriet,Fin, Randi,Hans, Jens Peter 
 

Svømning og redningsøvelser 
Der er svømning: 
Mandag d. 31. marts 
Lørdag d. 5. april kl 16-18 (redningsøvelser 
mv. for medlemmer) 
Mandag d. 7. April 
Mandag d. 28. april, som er sidste gang. 
 
Kom og deltag lørdag d. 5. april og få frisket 
dine teknikker op udi redninger mv. 
Giv gerne besked til nielskajak@gmail.com 
om du kan deltage, så vi kan få det nødvendi-
ge grej med. 
 
Kajakforedrag d. 20. marts 
Det blev en meget spændende aften med Erik 
Jørgensens beretning om Danmark rundt i 
havkajak isvinteren 2009-2010. Vi var 8-10 
stykker fra NKK og vel omkring 40 fra de 
andre klubber. Utroligt hvad der kan være af 
grej i en havkajak og hvilke strabadser den og 

roeren kan klare. Der blev delt ud af mange 
erfaringer med roning i alskens vejr og med 
grej og påklædning. 
 
DGI  åbent hus lørdag d. 22. marts 
 

Hans har helt styr 

på en nybegynder. 
 
 
 
 
 
 

De bornholmske kajakklubber var parat med 
grej til de ca 50 børn og voksne, der havde 
lyst til at prøve kræfter med kajakken. Hans 
og Niels havde flere interesserede i kajakken 
og informerede om NKK. 
 
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. 
Kig forbi til standerhejsningen til lidt traditio-
nel sang og fornøjelse. 
 
Lagunesagen - fortsat. 
På generalforsamlingen blev vores planer vist 
frem og diskuteret. Vi modtager snart det be-
stilte infomateriale om projektet og har planer 
om hvordan det yderligere skal formidles.  
De 2 store foreninger i Nexø - Borgerforenin-
gen og Erhversgruppe øst, har begge ønske 
om at oprette et ”Byting”, der samler alle inte-
resserede foreninger i Nexø og omegn, og der 
bliver indkaldt til stiftende generalforsamling 
d. 23. april. 
Vi vil i LRS gruppen søge at få størst mulig 
indflydelse på fremme af planer for udvikling 
af byens faciliteter, herunder vores forslag for 
det grønne område. 
Kontakt Niels på 24266028 eller Hans på 
30224615, for at høre nærmere . 

                                                                         
 
 

 



Aktivitetskalender  
 
April 
Mandage d. 7. og 28. Svømning kl. 19-21, 
svømmeprøver for svællinger 
Tirsdag d. 1. Info svællinger kl. 19 
Lørdag d. 5. Kajaktræning for aktive medl. i 
Rønne svømmehal kl. 16-18 
Tirsdag d. 8. Bestyrelsesmøde 
Søndag d. 27. STANDERHEJSNING kl. 14-
16 
Onsdag d. 30. Fællesrotur kl. 17-20 
Maj 
Lørdag d. 3. Kajaktræning for Svællinger i 
Rønne svømmehal kl. 15-18 
Søndag d. 4. Instruktion kl. 10-14 
Onsdag d. 7. Fællesrotur kl. 17-20 
Torsdag d. 8. Instruktion kl. 17-20 
Onsdag d. 14. Fællesrotur kl. 17-20 
Torsdag d. 15. Instruktion kl. 17-20 
Nattergaletur 15.-18, tilmelding til nielska-
jak@gmail.com .Se i øvrigt program i Paga-
jen for februar. 
Onsdag d. 21. Fællesrotur kl. 17-20 
Torsdag d. 22. Instruktion kl. 17-20 
Onsdag d. 28. Fællesrotur kl. 17-20 
Torsdag d. 29. Instruktion kl. 10-16 
Juni 
Onsdag d. 4. Fællesrotur kl. 17-20 
Torsdag d. 5. Instruktion kl. 17-20 
Onsdag d. 11. Fællesrotur kl. 17-20 
Torsdag d. 12. Instruktion kl. 17-20 
Lørdag d. 14. Grillaften og Svaneudnævnelse 
kl. 17-? 
Onsdag d. 18. Fællesrotur kl. 17-20 
Onsdag d. 25. Fællesrotur kl. 17-20 

 
 
Hav et dejligt forår ☺ 
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     


