Februar 2014
15. årgang
Nr. 126

Generalforsamling
Der er GF i Klubhuset Sø.23. Marts kl.14-16.
Dagsordenen følger vedtægterne.
Se dem på www.nexoekajakklub.dk
Forslag skal sendes skriftligt til bestyrelsen
senest søndag d. 9. marts.
Beretning:
Kirsten vil fortælle om året der gik og også
komme ind på vores tanker om fremtidig instruktion og optagelse af nye medlemmer.
Vedtægter:
Bestyrelsen foreslår følgende ændring :
Ny § 2. stk 3.
”Al skriftlig kommunikation mellem NKK og
medlemmerne foregår via E-mail”
(vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal blandt
de fremmødte aktive medlemmer)
Valg:
Formandsposten
2 Suppelanter
2 Revisorer
Endvidere forslår bestyrelsen at de årlige
kontingentsatser fastholdes, dvs:
800 kr – aktive medlemmer
200 kr – oversøiske -o100 kr – støttemedlemmer
100 kr - kajakplads
100 kr - nøgledepositum
Efter mødet er der en spændende audiovisuel
forevisning af Visionskataloget, som klubben
har arbejdet på siden 2012. Kataloget er nu
færdigudviklet og skal formidles ud til borgere i Nexø og andre. NKK har igennem forløbet været primus motor og vil gerne orienterer
Jer som nogle af de første.
Det omhandler udvikling af områderne omkring klubben, og skal også være en fremtidssikring af vores adgangsforhold til havet.
”Lagunesagen” er løbende blevet omtalt her i
Pagajen
Er der én der vil bage en kage til ca 15
medlemmer ? ring til Niels på 24266028.
Han bager sine Ungkarleboller som vanligt, og kommer med smør, ost og marmelade.

Svømning
I skal lige huske, at svømmehallen har lukket
i skolernes vinterferie uge 10, dvs. mandag d.
3. marts er der ingen svømning. Vi har søgt
om svømmehalstider for sæsonen 2014/2015,
mandage kl. 19-20, og 2 lørdage i April 2015
kl. 15-18, til træning for medlemmer og nye
roere.
Vi afventer svar fra svømmehallen.
Nattergaletur

Arrangeret af Bornholms Kajakklub
En af forårets skønneste oplevelser, er lyden
fra nattergalen
– kom og hør den over 4 skønne rodage 15.18. maj 2014 , i St.Bededagsferien.
Nattergalen kommer til Bornholm ca. 9. maj
og stopper med sin
dejlige trillen ved Skt. Hans. Det gælder derfor om at opleve
den i den korte tid den er aktiv.
Beskrivelse:
Stævnet er åbent for alle frigivne havkajakroere der har lyst til at møde ligesindede
og tage på
nogle flotte roture omkring Bornholm afhængig af vejret. Vi bruger Hullehavn Camping i
Svaneke som base, men lokale roere er naturligvis velkomne til at sove hjemme.
Nattergalen høres bedst om natten når måger
og solsorte er gået til ”ro”.
Det er derfor planen, at vi skal ro mellem
Hullehavn og Nexø ca. kl. 20:30 – midnat.
Da det er de usædvanligt gode. (Husk navigationslys til kajakken og en lygte i din vest).

Ved østenvind kører vi til Hammerhavnen og
ror i læ mellem Hammeren og Helligpeder
(Nord
for Hasle). En anden god nattergale location
er Salenebugten Nord for Gudhjem.
Det er tanken at vi roer hver aften fra ca.
20:30 og frem til ca. midnat på forskellige
lokaliteter
afhængig af vejret. Om dagen tages der på
udflugt – hvortil man ønsker. Det eneste faste
program er aftenroningerne resten er op til
deltagerne selv.
Naturvejleder kommer og varmer op!
Naturvejleder Jens Kofoed fra Natur Bornholm kommer torsdag den 15. maj og fortæller om
faunaen og fuglelivet specielt nattergalen, kl.
18:00 – ca. 20:00. Det foregår på Bornholmsk!
Priser:
Stævnet er et teststævne hvor lokale roere vil
vise vej under aften/natroningen. I skal selv
sørge
for mad og indkvartering så prisen er blot 200
kr. pr. deltager til dækning af omkostninger
(hertil
campingpladsprisen). Maximum grænse for
udenøs deltagere 80.
Overskud tilfalder ungdomsarbejdet i Bornholms Kajakklub.
Lokale roere der hjælper under stævnet deltager gratis.
Tilmelding & betaling :
Find en kontaktperson i jeres klub (eventuelt
dig selv) og lad denne markedsføre turen i
klubben
og modtage jeres tilmeldinger, som samlet
sendes til Bornholms Kajakklub så hurtigt
som overhovedet
muligt.
Deltagelse er på eget ansvar og det er den
enkeltes pligt at være forsvarligt forsynet med
sikkerhedsudstyr, herunder lys under natroningen.
Tilmeldinger sker til Niels.2229@gmail.com

DGI P/R Arrangement:
KAJAK: kom og prøv kajak .
Åbent hus arrangement /træf på tværs af
øens kajakklubber.
afholdes lørdag den 22. marts-kl. 15 –
18.00 i Rønne svømmehal
Det er gratis at deltage. NKK har ikke haft
tid til at drøfte arrangementet ift at deltage
og komme med kajakker, så indtil videre
skal du selv ordne det og melde tilbage til
niels.2229@gmail.com om du vil deltage.

Lagunesagen - fortsat.
Vi har nu i vores LRS gruppe (Lokale Ressource i Spil) fået lavet arkitekttegninger over
vores ideer og fået priser på etablering af
stianlæg samt er i gang med at få Naturstyrelsen over til at se på hvad vi kan lave på området nord for klubben, da det er omfattet af
Strandbeskyttelsesloven. Vores Plan bliver nu
mangfoldiggjort og formidlet – også til jer på
vores Generalforsamling d. 23. Marts.
Derefter forstår et arbejde med at få realiseret
planerne – forhåbentlig i samarbejde med et
etableret ”Østting” (vores spor 2, som er kørende) – der skal således arbejdes videre på
planen og der skal søges diverse fonde.
Kontakt Niels på 24266028 eller Hans på
30224615, for at høre nærmere .

Aktivitetskalender
Marts
Mandag d. 10-17-24-31. Svømning kl. 19-20
Torsdag d. 20. Kajakforedrag AOF kl. 19-21,
se Pagajen jan. 2014
Søndag d. 23. Generalforsamling 14-16 i
klubhuset
April
Mandage d. 7-28. 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. 1416

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
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

Nyd det gryende forår ☺

