medlem

Julen nærmer sig, og året synger på sidste vers.
Vinterroerne er trukket i tørdragter, luffer og huer,
og mandag d. 17. december er årets sidste svømmeaften. Her er lidt nyt siden sidst.

To glade vinterroere
Forkastning
Kommunalbestyrelsen har nu vedtaget en ny lokalplan for Nexø bys udvikling, hvilket er en forudsætning for, at Moleprojektet, forkastningen og
strandpromenaden kan blive en realitet, så det er
et vigtigt skridt for det videre forløb. Desværre fik
vi afslag på vores ansøgning til Nordea Fonden
om en bevilling på 1 million kr. til aktivitetsfaciliteter er i forbindelse med strandpromenaden, men
vi søger nye muligheder.
Tejn borgerforening
Repræsentanter for de 4 kajakklubber har afholdt
et møde med Tejn Borgerforening for at orientere
hinanden om shelterplaner. Borgerforeningen har
planer om at etablere et shelter og en flydebro i
den lille lagune ved indsejlingen. Det er jo lige
vand på vores mølle, så vi aftalte at holde hinanden orienteret om vores planer. Forhåbentlig kan
vi også snart bringe nyt om den påtænkte flydebro
i Helligpeder.
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Kajakleg
11. november og 9. december mødtes medlemmer
fra alle fire kajakklubber igen i Rønne svømmehal, og det blev som altid et muntert og hyggeligt
arrangement med mange kajakker og deltagere.

Julefrokost
Sædvanen tro var der linet op i klubhuset med
mad i lange baner. Der blev leget, sunget og hygget. Vi siger tak for de mange lækre bidrag og
muntre indslag. Som tidligere meddelt har Thomas og Kim nu tappet vand af klubhuset, så der
ikke længere er vand i hanerne. Skal du benytte
toilettet, må du først hente en spand havvand til at
skyller efter med.

Shelter projekt
Nu er det ikke længere bare snak og frustrationer.
Efter 3 års arbejde sker der endelig noget hånd-

gribeligt. Årsdale Byg er ved at lægge sidste hånd
på elementerne til vores 7 sheltere. Samarbejdsgruppen har grundet og malet gavle og spær, og i
denne uge begynder opsætningen af de første to
sheltere i Boderne. Hvornår alle sheltere er på
plads, afhænger af vejr og vind, men vi glæder os
til at følge processen og tage dem i brug en gang
til foråret.

Marts
Søndag d. 10.

Kajakleg i Rønne svømmehal
kl. 15-18 med de 3 andre
klubber. Vi mødes i klubben
kl. 14 og pakker trailer.

Torsdag d. 21.

Paddlerkursus kl. 17-21 i
Rønne roklub

Nexø Kajakklub siger tak for i år og ønsker alle
medlemmer

Glædelig jul

Kalender
Svømning hver mandag kl. 19-20 i Rønne svømmehal. 17. december er sidste gang inden jul og
efter nytår starter vi d. 7. januar.
Januar
Søndag d. 13.

Kajakleg i Rønne svømmehal
kl. 15-18 med de 3 andre
klubber. Vi mødes i klubben
kl. 14 og pakker trailer.

Lørdag d. 26.

Rullestue kl. 13-16 i Sønderdermarkskolens bassin. Alle
pladser er optaget.
Februar

Lørdag d. 9.

Rullestue kl. 13-16 i Sønderdermarkskolens bassin. Alle
pladser er optaget.

Søndag d. 10.

Kajakleg i Rønne svømmehal
kl. 15-18 med de 3 andre
klubber. Vi mødes i klubben
kl. 14 og pakker trailer.

Lørdag d. 23

Rullestue kl. 13-16 i Søndermarkskolens bassin. Alle
pladser er optaget.

og godt nytår

