
 

 

 

Generalforsamling 

Referat 

Kirsten bød velkommen. Hans blev valgt som 

dirigent, Niels som referent. 

Der deltog 12 aktive medlemmer og 1 støtte-

medlem. 

Beretning. 

Indeholdt en gennemgang af årets romæssige 

og sociale aktiviteter, herunder klubbens 25. års 

jubilæum. Den blev suppleret af Hans og Niels 

om bestyrelsens arbejde med diverse planlæg-

ning om udvikling, økonomi, renovering af 

klubhus og samarbejdet med Øens kajakklub-

ber, ,Østting, DGI, Svømmehal og BRK. 

Debat: 

Der var forslag om at etablere facebookgruppe 

ang. roning, da både onsdags- og fredagsroning 

har været lidt besøgt. Husk at inkluder de ny-

uddannede. 

Ønsket om ungdomarbejde blev afvist, da ingen 

havde lyst til at forestå dette. 

Hans orienterede om forårets instruktion, og om 

havne/bro/primitiv overnatning projektet med 

øens kajakklubber. 

Beretningen godkendt. 

 

Regnskabet  

Viste et hæderligt resultat og blev godkendt. 

I årets løb er købt ny trailer og 2 kajakker med 

udstyr.. 

Overskuddet er på 9.262.-kr, og egenkapitalen 

på 232,399.-kr. 

Der var spørgsmål til fondssøgning, som besty-

relsen altid er opmærksomme på, når det er 

relevant. I tidernes løb er der søgt beløb til ma-

terielindkøb og renovering af hus. Og klubben 

har spædet en del penge i samme områder. 

Regnskabet godkendt. 

 

Forslag 

Bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer 

blev enstemmigt vedtaget. Det drejer sig om, at 

unge mellem 14-18 år kan deltage i instruktion 

og blive frigivet, men kun til at ro sammen med 

forældre, der er aktive medlemmer. 

Forslaget enstemmigt vedtaget. 

 

 

 

 

 

Valg 

Kirsten Westerdahl blev genvalgt som for- m/k 

Niels Jørgensen var ikke på valg i år 

Kasseren Kim Tørnstrøm var ikke på valg i år 

1. suppl. Valgt blev Thomas Hansen 

2. suppl. Valgt blev Hans Ketil 

2 revisorer. Valgt blev René Kruse og Claus 

Seest Dam. 

 

Kontingent 

Bestyrelsen foreslog at, kontingentsatsen for 

aktive medlemmer blev forhøjet fra 800.- til 

900.- kr,, For udenøs medlemmer fastholdtes de 

200.-. Støttemedlemmer betaler fortsat 100.-kr., 

Kajakkontingent for private kajakker ligger 

fortsat på 100,- og Nøgledepositum fastholdes 

på 100.-kr. 

 

Argumentet for at hæve kontingentet var, at 

NKK vil godt øge sin egenkapital, så vi kan 

sætte gang i nogle af de ideer vi har med reno-

vering af huset, indkøb af materiel, uddannelse 

af instruktører samt tilskud til kurser.  

Kontingentet ligger, selv med forhøjelsen , i 

den laveste ende af kajakklubkontingenter. 

Forslaget blev godkendt. 

 

Evt. 

Under evt. blev der bl.a. talt om, hvordan NKK 

er involveret i havneplanerne for Nexø havn og 

hvordan vores Visionsplan spiller sammen med 

disse planer. 

De spiller udmærket sammen, og vi håber på, at 

folkene bag Nexø havn projektet, kan se poten-

tialet i at udvikle de rekreative faciliteter. 

Spørgsmål om, hvorfor medlemslister ikke bli-

ver udsendt? Det gør bestyrelsen ikke, fordi vi 

ikke vil offentliggøre dem. 

 

De nye vedtægter kan ses på nexoekajakklub.dk    

 

Ref. Niels     
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Kontingentbetaling 

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. 

 

Svømning og kajaktræning. 

 

Tider 2016/2017 er ansøgt . Vi har booket  alle 

mandage kl 19-20 som vanlig og én trænings-

lørdag for aktive roere samt én øvelseslørdag 

for svællinger. 

Svømme sæson er fra november 2016 til ud-

gangen af april 2017.  Derudover  fortsætter vi 

samarbejdet med Rønne Roklub, så vi får ad-

gang til 2 yderligere 3- timers træning i svøm-

mehallen i samarbejde med RRK. 

I hører nærmere om tidspunkterne når de er 

bevilliget af Svømmehallen.. 

 

Kajaktræning d. 27-2-16 

Fra NKK deltog 10-12 medlemmer og fra RRK 

ca. 12, så der var godt gang i redningsøvelser 

og forskellig teknik. Dejligt at se på og være 

med i. 

 
Mette i gang med en selvredning 

 

Sidste chance for at prøve dine færdigheder af 

– og det vil være godt for dig og dine medroere 

-  vil være søndag d. 3. april kl. 15-18 i Rønne 

svømmehal 

Kajaktræning søndag d. 3-4 kl. 15-18 sammen 

med RRK. Tilmeld til nielskajak@gmail.com  

så vi kan få kajakker nok med. 

 

 
Makkerredning vel overstået. Karin og Mette. 

 

Broer/pontoner i havne/ primitiv overnat-

ning 

Referat fra havnemøde tirsdag d. 16. februar 

2016 på Nexø bibliotek 

 

Fremmødte: NKK: Hans Ketil, Kim Tørnstrøm, 

Niels Jørgensen, Thomas Hansen. BKK: Per 

Rønne. RR: Per Estrup og Flemming Petersen                

                    

Flemming lagde for med at fortælle, at han 

havde fået en kontakt til Morten Moesgård 

Ravnholt i Naturstyrelsen, BRK og Jesper 

Lindqvist i Bornholms Værn. Alle 3 personer 

vil gerne være kontaktpersoner i forhold til vo-

res projekt. Sidstnævnte mhp. en teltplads i den 

østligste kile på Raghammer skydeterræn. Alle, 

der har idéer til listige steder som er velegnede 

til vores brug, opfordres til at sende deres idé til 

Flemming – gerne med fotos, GPS position, 

afmærkning på kort eller lign. Flemming vil 

derefter videresende idéerne til de nævnte in-

stanser, så de kan tage stilling til forslagene. 

  

NKK gennemgik de 7 havne, som klubben har 

besigtiget. Derefter gennemgik vi de 4 havne 

under BKK. Undervejs blev der kommenteret 

og nye idéer kom til. 
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Steen Paldan BKK har længe  haft planer om at 

fremstille en havneguide for kajakroere med 

oplysning om landgangsmuligheder og facilite-

ter af interesse for kajakroere: toilet, drikke-

vand, cafeteria eller restaurant, mulighed for 

teltslagning og proviantering m.v. En sådan 

guide kunne blive et sideprodukt af vores pro-

jekt. 

 

Opgaven indtil næste møde bliver at kontakte 

og mødes med bestyrelserne i de private havne, 

fremlægge vores idé og høre, om de er interes-

serede og i givet fald hvilken løsningsmodel vi 

evt. kan blive enige med dem om. 

 

Næste møde: Tirsdag d. 29. marts i Rønne Ro-

klub. 

 

HOK – Hammerodde Kajakklub har i mellem-

tiden desværre meddelt, at de ikke har tid til at 

deltage i projektet. 

Derfor må de 3 andre klubber påtage sig arbej-

det med at kontakte havnene. 

 

Svællinge – Info møde d. 8. marts. 

Vi havde skrevet ud til de 10 tilmeldte fra efter-

året 2015. Der kom 4 og vi var 4 fra NKK til at 

fortælle om kurset. De har alle erfaring med 

kajak/kano/sejlads, og har godt med mod på 

kurset. 

Alle de 4 kommer og aflægger svømmeprøve 

mandag d. 11-4 i svømmehallen. 

 

Det er  Helle – Jette- Anne Mette og Michael. 

Tag godt imod dem. 

 

Der er således plads til 6 flere og instruktørerne 

er parate. 

Efterfølgende har vi skrevet til de 6 der ikke 

kom og spurgt om de stadig er interesserede, 

men det var ikke tilfældet. 

Ifm. Åbent hus arrangement i NKK d. 12. marts 

har der været omtale af kursus i Tidende 3 gan-

ge, så vi håber på flere tilmeldinger. 

 

Vi har besluttet, at torsdage er instruktions-

dage 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 for-  

eningsliv på Østbornholm. 

 

Tinget holdt beboer/foreningsmøde 

d. 3-3, og det var godt besøgt, som I måske har 

læst i Tidende. Vi sad i panelet og fik præsente-

ret vores ideer til områdeudvikling af Nexø, 

specielt området ved Nordfilet brakmarken og 

det grønne område nord for klubben. 

Tingets ledelse har samlet alle ideer til udvik-

ling og vil pba den store interesse sandsynligvis 

nedsætte grupper, der kan arbejde med videre-

udvikling af ideerne. 

Fra politisk hold – der var 3 repræsentanter, 

havneformanden, borgmesteren og formand for 

kultur og fritid – var der ingen lovning på øko-

nomisk involvering udover det, der i forvejen 

gives til foreninger og klubber. Men moralsk 

støtte var der dog. Og måske bliver det muligt  

at få tilknyttet en embedsmand/kvinde fra BRK, 

så udviklingsprocessen kan gå mere smidigt. 

 

NKK Åbent hus for DGI+55 lørdag d. 12-3 

DGI havde annonceret det i Rytterknægten og 

Bornholm.nu og derudover har der 2 gange 

været omtale af det i Tidende artikler. 

Niels stod for dagen, og Hans kom også. 

Der kom ikke et øje – desværre. 

Dog dukkede en fotograf op som tog billeder af 

Niels og Hans i gang med forårsrengøring. 

Og lige inde lukketid kom en journalist og fik 

et interview med Niels. Det blev bragt allerede 

mandag d. 14-3. Så tidende har været OK med 

dækning af begivenheden. Og de har fået tak 

for det. 

Vi fik vasket plaststole, repareret støvsuger, fik 

et bord frem i lyset, fik slået nogle søm i bræd-

derne bag skraldestativet og fejet i hallen. 

Det var rigtig godt vejr, og Lotte + Anne-Mette 

dukkede op og skulle ud at ro – først nordpå – 

og så sydpå indtil havgusen stoppede dem i 

Balka havn, og Hans tog afsted for at hente 

dem. 

Måske omtalen af Åbent hus Arrangementet 

kan friste nogle kursister til vores forårskursus. 

 

 

 

 

 



Klubhuset. 

 

 
Klubhuset står som altid flot ovenpå vinteren. 

 

Vi har skrevet til BRK om tilkørselsvejene til 

klubhuset. Den er jo helt i uorden endnu mere 

nu efter tunge lastvognes kørsel med jord til 

opfyldning. 

BRK/havnen har modtaget beskeden og Søren 

Schow fra havnebestyrelsen, syns ikke det ser 

godt ud, sagde han på Østting mødet d. 3-3. 

Han antydede, at hullerne da kunne fyldes ud.  

Måske sker der noget snart. 

 
Der er ikke mange sten på bro og slisker. Vi har 

bedt Morten B. J., TM i BRK om at få ryddet, 

også i vandet ud for sliskerne. Det vil de gøre 

op til vores Standerhejsning d. 16. april kl. 14. 

 

Der er lukket op for vandet til omklædning og 

køkken. Men ikke til udendørs haner endnu!! 

 

Standerhejsning Lørdag. d 16. april 14-16 

Broen bliver ryddet inden, efter aftale med 

Morten Bach Jørgensen – chef for de grønne 

områder i BRK. 

Vi tror på at nogen vil bage boller og kage. 

Ring eller mail til Kirsten  rekruse@gmail.com 

mobil 25566013 om det. 

De 2 klubkajakker vi købte i efteråret skal dø-

bes, og Hans er i gang med at finde passende 

navne. 

Vi har meddelt begivenheden til Tidende. 

 

Instruktørcertificering 

Klubben har 2 certificerede instruktører – Kim 

og Hans – og én uddannet hjælpeinstruktør, 

Niels. Derudover har Thomas Hansen så gode 

kajakfærdigheder og erfaring, at bestyrelsen har 

godkendt, at han også kan være hjælpeinstruk-

tør.  Certificerede instruktører skal hvert 3, år 

opkvalificeres, så Kim tager på kursus iår og 

det koster klubben penge til kursusgebyr, trans-

port pog overnatning..  

Kim har, i en henvendelse til DGI, problemati-

seret de forholdsvis store udgifter vi har i den 

forbindelse, specielt med transport og overnat-

ning. 

Vi mener i NKK, at det er nødvendigt med kva-

lificerede instruktører for at bevare en høj un-

dervisningsstandard udi kajaksporten. Og så må 

vi betale prisen  

 

Arrangementer 

Bornholm Kajakklub afholder Bornholm Rundt 

torsdag-søndag d. 11-14 august. Se og tilmeld 

på bornhomskajakklub.dk 

 

Havkajak Bornholm afholder Kajaksymposion 

med en række gode aktiviteter i pinsen 14-16. 

maj.. 

Se og tilmeld på havkajakbornholm.dk 

 

Kalender 2016 

Marts 

Tirsdag d.29      Havnemøde RRK kl. 19 

Onsdag d. 30.    NKK best. møde kl. 15.45 

 

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. 

Lørdag d. 30.      Svællinge kursus i Rønne  

                            Svømmehal kl. 15-18 
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Maj 

Søndag d.1          Svællinger Stenbrudssø 

Torsdage             Svællinger kursus 17-20 

Lø-sø.d.14-16.    Havkajak Symposium 

                            Se og tilmeld på  

                            havkajakbornholm.dk     

Juni 

Torsdage             Svællinger kursus 

Lørdag eller 

Søndag 11.-12.    Svællinger på langtur 

Lørdag d. 18.       Grillaften og svællingefest 

                             Kl. 17 

Onsdag d. 22        Møde med DKKF i Hasle kl.  

                             kl. 19. 

Juli 

August 

To-sø d. 11-14      Bornholm Rundt 

                              Se og tilmeld : 

                              Bornholmskajakklub.dk           

 

 

                   

 
 

 

God påske 

Bestyrelsen i NKK 


