
 
Husk kontingentindbetaling! 
Reg.nr. 0654 Konto: 6545737505 
 
Instruktion 
Alle 8 svællinger er kommet godt gennem de ind-
ledende øvelser og har været på havet første gang 
(læs: på havnerundfart).  

Svømning 
Mandag d. 30. april var sidste svømmeaften i år. 
Næste vinter starter vi mandag d. 1. oktober. 
 
Standerhejsning og bådedåb 
Lørdag d. 28. april blev sommersæsonen skudt i 
gang i strålende sol. Vimplen blev hejst under 
sang, og den nye klubkajak fik navnet ”Blid”, 
datter af den nordiske fiskegud Njord og søster til 
Frej og Freja. Derefter hyggede vi os over en kop 
kaffe med Jettes lækre hjemmebagte kage og en  

 

wienerstang fra Ebbe. Hans orienterede om den 
seneste udvikling mht. forkastningen. Vi har 
grund til at være optimistiske og tro på, at der 
denne gang faktisk sker noget. 
 
Forkastning 
Bestyrelsen har indtil nu deltaget i 2 møder om-
kring den planlagte forkastning, hvor vi har haft 
mulighed for at fremkomme med vore tanker om 
og ønsker til området. Mange års engagement i 
området bevirker, at vi nu bliver taget seriøst og 
taget med på råd. Som indledende forberedelse er 
der foretaget opmåling af havbunden fra havne-
molen og hen til vores klubhus. På billedet ses 
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Årets svællinger i stenbrudssøen. Fra venstre: 
Michael N, Jan, Trine, Tove, Jonas, Peter, 
Michael J., Kim 

Havnekoordinator Jakob Jensen med GPS stok 



havnekoordinator Jakob Jensen med en GPS stok, 
som både måler nøjagtig position og dybde. De 
lagrede data overføres efterfølgende til et søkort, 
så man får et nøjagtigt billede af bundforholdene 
og dermed et kvalificeret grundlag for at kunne 
placere forkastningen mest fordelagtig. Næste 
punkt bliver at søge tilladelse fra Kystdirektoratet 
og søge fondsmidler. 

DGI årsmøde d. 24. april 
Årsmødet blev afviklet på traditionel vis i Åkirke-
byhallerne med fælles spisning, opvisning, fælles-
sang og musikanterne Folk og Fæ som afvekslen-
de indslag mellem dagsordenens punkter. Niels 
bad om en uddybning af, hvad man konkret havde 
gjort for at påvirke politikerne til at ændre/ophæve 
25 års reglen. Det er jo selvmodsigende, at kom-
munen opfordrer foreningerne til at aktivere 50+ 
og 60+ og som tak beskærer tilskuddet pga. den 
heraf følgende øgede gennemsnitsalder. 
  
Generalforsamling i Østtinget d. 25. april 
Beretningen og det meste af den efterfølgende 
debat gik på moleprojektet med den nye placering 
af bibliotek, borgerservice og kulturhus. 
 

DKF, DGI og DIF har med støtte 
fra TrygFonden og Nordea Fon-
den lanceret et fremstød på lands-
plan for at få flere aktive i idræts-
foreningerne. Her på øen er de 

fire kajakklubber gået sammen om at etablere en 
workshop d. 31. maj kl.17 for bestyrelsesmed-
lemmer og instruktører og en konsulent ovrefra. 
Vores ønske er primært idéer til rekruttering af 
nye medlemmer og fastholdelse af disse, men alle 
emner kan tages op. 
 
 

 

Forsvaret har sammen med en lang 
række samarbejdspartnere startet et 
initiativ, som opfordrer menne-

sker, der færdes på havet og langs vore strande til 
at hjælpe med at melde om olieudslip og begræn-
se mængden af havfald. Foreninger som vores kan 
samlet melde sig til, men kun hvis de har en Face-
book profil. Det har vi som bekendt ikke, men vi 
vil gerne opfordre dig til at melde dig ind som 
personligt medlem på http://havmiljøvogter.dk/. 
Du vil så få tilsendt en velkomstpakke, der bl.a. 
indeholder et par ruller havfaldsposer, så du kan 
hjælpe med at holde vore kyster rene. Vi har lagt 
informationsmateriale frem i klubben 
 
Rullestue 
Vi har booket 3 lørdage til rulleundervisning i 
Søndermarkskolens bassin i 2019: d. 26/1, 9/2 og 
23/2. Det er gratis at deltage. Nærmere informati-
on, når det bliver mere aktuelt. 
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 Uge 18 – 24 
Instruktion på havet hver tirsdag kl. 17-20. Klub-
kajakkerne er optaget. 
 
Torsdag d. 31. Bevæg dig for livet. Kursus 
 for bestyrelsesmedlemmer og 
 instruktører kl. 17. 

 
Juni 

Lør-søn d. 2.-3 2 dages tur i kajak med over-
 natning i telt et sted på Born-
 holm (flyttet fra d. 19-20. 
 maj) 
7.-10. Havkajaktræf i Hullehavn. 
 Alle 80 pladser er optaget. 
Lørdag d. 16. Grillaften kl. 17 
 

August 
Fre-søn d 10.-12. Bornholm Rundt arrangeret 
 af Bornholms Kajakklub 

Mulig placering af forkastning 
 – det bliver fede tider! 

http://havmilj%C3%B8vogter.dk/

