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Kontingent 2014/2015.
Generalforsamlingen d. 8. marts har besluttet,
at kontingentsatserne fortsætter uændrede.
Dvs:
800.-kr aktive medlemmer
200.-kr oversøiske medlemmer
100.-kr støttemedlemmer
100.-kr kajakplads
100.-kr nøgledepositum
Unge 18-25 årige, der er frigivne medlemmer,
har gratis medlemskab, hvis én eller to forældre har aktivt medlemsskab i NKK.
Kontingentet skal betales for et år ad gangen umiddelbart efter Generalforsamlingen og senest d. 30. april 2015 til:
Nordea reg. 0654 kt. 6545737505.
Gør det nu mens din PC er i gang
Hvis du ønsker at udmelde dig af klubben,
eller overgå til støttemedlem skal du give besked til kasserer, Kim Tørnstrøm :
kim.kajak@gmail.com , mobil 24621875.
Du skal i så fald aflevere din nøgle til Kim
og får depositum på 100.-kr tilbage. (dette kan
dog ”veksles” til et års støttemedlemsskab,
hvis du vil glæde din klub)
Generalforsamling i NKK d. 8-3-15
Referat.
Kirsten bød velkommen til de 13 fremmødte
og vi indledte med 1 minuts stilhed for at
mindes Torben Ketils. Han har været mangeårigt medlem og revisor i NKK.
Hans blev valgt som dirigent og Niels som
referent.
Hans konstaterede, at generalforsamlingen var
lovligt indkaldt og Niels greb pennen.
Beretning
Kirsten fortalte i sin beretning alt om årets
gang lige fra standerhejsningen d. 27-4-14,

hvor Karin hejste vimplen og takkede Hans
og Kim , som havde ordnet ny kajakbro, og
Niels som havde malet og ryddet op hallen.
Også tak til kommunen for at reparere broen
med 2 nye betonpiller under overhænget.
Årets instruktion havde 8 svællinger, hvoraf 6
bestod med hjælpsomhed og store smil.
Rowland Elliot var én af dem, og han skal
have stor tak for at få klubbens hjemmeside
gjort uptodate og nemt tilgængelig for brugere
og redaktører.
Trailer og 3 Tikier er solgt i årets løb og vi
køber en mindre trailer.
Onsdagsroningen havde god tilslutning og
ligeledes 3 langture med masser af sol.
Havkajakroerne holdt efterårstræf på Bornholm. Hans og Kim var med til at tilrettelægge og guide og Claus deltog.
Standerstrygningen i oktober bød også på
Skipperlabskovs, sang og musik og blev en
hyggelig aften.
Svømningen startede i oktober og har haft så
god tilslutning, at udgifter og indtægter alancerer. Det er vigtigt at støtte op om denne
aktivitet for fællesskabet og for at holde formen vedlige.
Julefrokosten var som vanlig en fantastisk
hyggelig aften med megen skøn mad.
Vi har meldt os ud af vores prøvemedlemsskab af DKF. Vi er fortsat medlem af DGI, og
dette dækker vores behov, og kontingentet
væsentlig billigere.
Kirsten sluttede af med en opfordring til alle
om at finde interesserede til kajakkursus/ nye
medlemmer. Vi er ved at være nede på et
medlemstal, hvor indtægter og udgifter ifm
driften af NKK lige hænger sammen. Hun
luftede nye muligheder for indtægter i form af
”Turistmedlemsskab”.
Herefter gav hun ordet til Niels som fortalte
om udviklingen i arbejdet med Det Grønne
Område. Et arbejde der tog sin begyndelse i
2011 mhp. at sikre os bedre muligheder for
adgang til havet – over forslag til områdefornyelse, deltagelse i Lokale Ressourcer i Spil
og SOL arrangementer, udarbejdelse af Visionskatalog, dannelse af Østtinget, opdeling af

den store vision i mindre projekt, som pt. omfatter stianlæg, åbning af Nørrebækken, toiletter og læskur, sauna i tilknytning til Klubhuset. Der er søgt finansiering i Landdistrikspuljen og Borgerforeningen har emnet på dagsordenen til deres generalforsamling 30. marts.
Det er et langt sejt træk og umiddelbart er der
ad denne vej lange udsigter til at vores behov
for adgang til havet løses. Måske skal vi satse
på at få lavet udbygget broen og få en dækmole. Men at der kommer mere liv omkring
klubben kan være godt.
Herefter diskussion:
Hans fortalte at vi har ændret svømmesæson
2015/-16, så vi først starter i november og
slutter med udgangen af april. Vi har søgt om
mandage kl 19-20 samt 2 lørdage i marts og
april kl. 15-18. Han opfordrede medlemmerne
til at melde sig ind i Havkajakroerne, der har
et langt mere relevant tilbud til vores ”stil”
Jens Peter spurgte om ikke klubben skulle
tilbyde sig til Nexø skoles ungdomsaktiviteter. Svaret var nej for det er et stort og tidkrævende arbejde, og falder uden for klubbens
rammer.
Birthe spurgte til medlemsantal. Vi er 37 aktive- og 12 støttemedlemmer.
Lidt diskussion omkring instruktion. Pt. er der
3 tilmeldte og 3 der er i tænkeboks. Hvor
længe kan vi opretholde dette tilbud? – Hans
ønsker at stoppe som instruktør efter instruktionen i 2016. Derefter er der kun Kim som er
fuldt uddannet instruktør og Niels og Lotte,som er hjælpeinstruktører. Vi kan henvise
folk til at tage kurset hos Jens i Årsdale.
Beretningen blev enstemmigt godkendt.
Regnskab og budget
Dette var udsendt til medlemmerne sammen
med indkaldelsen, men blev også omdelt.
Kim gennemgik det meget grundigt.
Årets overskud på 20,270 kr skyldes salg af
materiel – ellers balancerer indtægter og udgifter. Klubben har en bankbeholdning på
135.426 kr og øvrige aktiver i Kajakker, grej,
stativer/trailer samt inventar.
Kim fortalte om den meget omstændige proces med ansøgning til BRK om det lille tilskud på 2463 kr vi får.
Godkendt

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet nogle.
Valg
Kasserer blev Kim Tørnstrøm
1 best. medl. blev Niels Jørgensen
1. supp. Lotte Grage
2. supp. Hans Ketil
2 revisorer blev René Kruse og vi spørger
Thomas Christensen og Linda Jacobsen
Kim ønsker at fratræde posten som kasserer
ved næste valg om 2 år.
Kontingent
Kontingentsatserne fastholdes:
800.-kr aktive medlemmer
200.-kr oversøiske medlemmer
100.-kr støttemedlemmer
100.-kr kajakplads
100.-kr nøgledepositum
Unge 18-25 årige, der er frigivne medlemmer,
har gratis medlemskab, hvis én eller to forældre har aktivt medlemsskab i NKK.
Godkendt
Eventuelt
Klubben har 25 års jubilæum i år – den blev
stiftet d. 4. juli 1990.
Bestyrelsen mener det skal fejres og kommer
med en plan.
Referatet er godkendt af dirigenten d. 11-3-15
Og så var der kaffe, ungkarleboller fra Niels
samt lækker lagkage fra Birgit.
Stå-upp-lina
Kim lavede efter GF en demonstration af et
nyttigt redskab.
Stå –upp handtaget er et utmärkt
hjälpmedel när
du skall gå ur
kajaken framföralt vid en brygga
eller klippa. Den
kan også bruges
som bugserline
og til fortøjning.
Se mere incl.
Video på www.svima.se, eller spørg Kim.
Den er billig at købe og endnu billigere at
lave selv.

Kajaktræning
Der er god mulighed for at øve dine færdigheder i redninger og andre kajakøvelser inden
du skal på havet snart.
Rønne Roklub inviterer til øvelser søndag
d. 15. marts kl 15-18 i Rønne svømmehal.
Tilmeld til info@ flever.dk
NKK har stadig træningslørdag i Rønne
svømmehal lørdag d. 28. marts kl. 15-18.
Tilmelding ikke nødvendig men vi ser det
gerne, så vi ved hvor mange kajakker vi skal
ta med.
Lagunesagen
Se under GF beretningen
Trailer
Nu har klubben der købt en ny Brenderup
trailer. Der er ikke bremser på.

ge forhold for workshoppens indhold. Få
styrket dine kajakfærdigheder og giv dig selv
en super naturoplevelse.
I år er programmet sammensat, så man kan
deltage uanset, om man er rutineret
og vant til bølger og vind eller man er på et
niveau, hvor man foretrækker knap så store
udfordringer.
Læs mere på: www.havkajakbornholm.dk
Standerhejsning og bådedåb d. 12. april
kl. 14
Vi har kontaktet kommunen og håber på at
broen er ryddet for sten inden standerhejsning, og vi stiller selv bordbænkene ud i solen.
Og der er åbnet for vandet nu d. 8. marts
Aktivitetskalender 2015

Traileren har en totalvægt på 750 kg, en nyttelast på 540 kg og en egenvægt på 210 kg. Har
du krog på bilen kan du se på registringsattesten hvor meget trailerens største totalvægt
u/bremser må være. Min bil må trække
400kg= trailerens egenvægt + 190 kg last,
hvilket svarer til 6-7 kajakker med grej.
Nye Svællinger/ Medlemmer.
Hvis du kender nogen som gerne vil i gang,
så tal endeligt varmt for at de melder sig til
én fra bestyrelsen. Du kan læse om vilkårene for medlemskab på klubbens hjemmeside www.nexoekajakklub.dk
BORNHOLM HAVKAJAKSYMPOSIUM
Havkajak Bornholm afholder i pinsen d. 2325. maj symposium for anden gang med et
flot udvalg af workshops. Som ved sidste
symposium præsenterer vi et hold af dygtige
og yderst kompetente instruktører, som står
for en perlerække af spændende workshops.
Symposiet har base i det idylliske fiskerleje
Årsdale syd for Svaneke. De forskellige
workshops vil blive afviklet langs øens klippekyst, hvor der lige netop er de mest gunsti-

Så er der planlagt frem til sommerferien.
Svømning slutter med udgangen af april.
Efter standerhejsning søndag d. 12. april starter onsdagroningen og vi satser på igen at
have én erfaren roer med der.
De lange fællesture starter vi tidligt op med i
maj og juni, så vi sikkert får flere ud at ro.
Der kommer mere info ud om disse ture når vi
nærmer os datoerne.
De datoer hvor der er instruktion af Svællinger er klubkajakkerne optaget.
Marts
Søn. d. 15. RRK kajaktræning i Rønne
svømmehal kl. 15-18. Se ovenfor.
Lørd. d. 28. Kajaktræning NKK medl. 15-18
April
Man. d. 13-20-27. Svømning
Ons. d. 8. Infoaften Svællinger
Søn. d. 12. Standerhejsning og bådedåb 14-16
Ons. d. 15-22-29. Klubroning 17-20
Tors.d. 16. Best. Møde 15-17
Lørd.d. 25. Kajaktræning Svællinger
Søn. d. 26. Instuktion Svællinger 9-13
Maj
Ons.d. 6-13-20-27. Klubroning 17-20
Tor. d. 7-21-28. Instuktion Svællinger 17-20
Tors. d. 14. Fælles kajaktur 9-16, sandkyst

Juni
Ons.d. 3-10-17-24. Klubroning 17-20
Tor. d. 4-18. Instruktion Svællinger
Lør. d. 13. Instruktion Svællinger på langtur
kl. 9-16
Søn. d. 14. Fælles kajaktur 9-16, klippekyst
Lør. d. 20. Grill i NKK 17-22 + SvællingeFest.

Klimaforandringer vil på sigt også ændre de
danske farvande – vær beredt 

Med stor hilsen fra Bestyrelsen i NKK.

