
 

  

 

 

 

 

 

Hjemmeside 

Nu har vi den nye hjemmesiden færdig.
Rowland har sat den op og Hans og Niels har 
lært at redigere, sådan da. Der kan løbende 
komme mere indhold på, og den skal jævnligt 
opdateres. Men den er meget enkel og har de 
oplysninger der er væsentlige.  
Prøv selv at se på www.nexoekajakklub.dk
Og send gerne en kommentar. 
 
Svømning 

Der er rigtig god tilslutning til svømningen, 
og efterhånden har vi fået disciplineret hina
den til at svømme ”i ring” når vi er mange i 
bassinet. Det er godt at se, at vores 2 kajakker 
bliver brugt til diverse øvelse. Hans Jørgen 
har for eksempel lært at rulle og Ruth klarede 
en selvredning forleden. 

Marianne og Ruth i fuld gang. 
 
Husk der er ferielukket i hallen d. 23. +
december. 
Første gang i det nye år er mandag d. 6. jan.
 
 

Ny bankkonto           

Da danske Bank har lukket deres afdeling i 
Nexø sløjfer vores  kasserer Kim kont
1-1-14. 
Fremover skal vi så benytte: 

Nordea reg. 0654 kt. 6545737505

Fra 1. januar 2014
 

 

 

den nye hjemmesiden færdig. 
Rowland har sat den op og Hans og Niels har 
lært at redigere, sådan da. Der kan løbende 
komme mere indhold på, og den skal jævnligt 
opdateres. Men den er meget enkel og har de 

www.nexoekajakklub.dk 

Der er rigtig god tilslutning til svømningen, 
og efterhånden har vi fået disciplineret hinan-

r vi er mange i 
. Det er godt at se, at vores 2 kajakker 

bliver brugt til diverse øvelse. Hans Jørgen 
har for eksempel lært at rulle og Ruth klarede 

 

Husk der er ferielukket i hallen d. 23. + d. 30. 

Første gang i det nye år er mandag d. 6. jan. 

Da danske Bank har lukket deres afdeling i 
Nexø sløjfer vores  kasserer Kim kontoen pr. 

Nordea reg. 0654 kt. 6545737505 

uar 2014 

 

 

 

 

 

 

 

Julefrokost 30. november.

Vi var 13 til bords og det gik lystigt for sig 
med fantastisk velsmagende hjemmebragt 
mad, ikke mindst flere kilo rejer med skal 
som Knud forsøgte at instruere os i at pille på 
grønlandsk- vistnok. Der var sang
leg og en Maritim Quiz Hans havde lavet. 
Den trak tænder ud og var ret unde

En rejemad gør glad 
 
Klubhuset 

Der er ikke så meget at berette
har ikke været noget problem 
solidt hus vi har. Selv stander, vindpos
vindmåler fungerer upåklageligt.
Kim har lukket for og tømt anlægget for vand, 
så det ikke fryser til is. Det betyder, at du skal 
hente havvand og skylle ud og medbringe 
vand hvis du vil lave kaffe f.eks.
 
Kajakforedrag 

AOF og Bornholms Kajakklub indb
foredrag og film med: 

Jægersoldat og eventyrer Erik B. Jørgensen
Danmark Rundt i Havkajak 
Isvinteren 2009-2010 

Det foregår hos AOF Snorrebakken 58 i Rø
ne Torsdag d. 20. marts 2014 kl. 19
Forudbestilling og betaling inden 20. marts 
50.- kr pr. billet. Ved indgangen 75.
Bestilling på info@aof-bornholm.dk
5695 7580 
Indbydelsen sendes til Jer som særskilt fil.
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Lagunesagen - fortsat. 

Det sidste møde i Lokale Ressource gruppen 
holdt vi d. 7. november. Vi har et mindre be-
løb – ca. 30.000 kr – at fortsætte med. De 
penge er fordelt til at få en arkitekttegning 
over planerne, til formidling og en sum til 
egenfinansiering ifm ansøgning til fonde. Vi 
har udpeget tovholdere på kontakten til arki-
tekt, BRK, Borgerforeningen, Erhversgruppe 
Øst og internt til koordinering. Mens vi venter 
på tegninger, har Hans udfærdiget detailbe-
skrivelser af projektets elementer, Erik fra 
Borgerforeningen har haft møde med Nexø 
havn, Lene fra EØS forelagt vore planer for 
Erhversgruppen og ang. Etablering af ”By-
ting” og Niels er i gang med at undersøge 
ejerforhold på matrikler der omfattes af stisy-
stem.  
Hans og Niels deltager i SOL (sundhed og 
lokalsamfund) møder for at koordinere og 
skabe kontakter og viden om vores planer. 
Vi får absolut kun positiv respons alle steder. 
Vores underviser på det afholdte kursusfor-
løb- Rikke- vil fortsat støtte os bla. med 
fondssøgninger ligesom kommunens folk i 
Teknik og Miljø, Gugga og Bjarne er med på 
banen. 
Kontakt Niels på 24266028 eller Hans på 
30224615, for at høre nærmere . 
 

Aktivitetskalender  

 

Januar 2014 

Tirsdag d. 14. Bestyrelsesmøde kl. 19 
Mandag d. 6-13-20-27. Svømning kl. 19-20 
Februar 

Mandag d. 3-10-17-24. Svømning kl. 19-20 
Marts 

Mandag d. 10-17-24-31. Svømning kl. 19-20 
Torsdag d. 20. Kajakforedrag AOF kl. 19-21, 
se Pagajen nov-dec. 3013 
April 

Lørdag d. 5. Kajaktræning for aktive medl. i 
Rønne svømmehal kl. 16-18 
Mandag d. 7-28. Svømning kl. 19-21 
Maj 

Lørdag d. 3. Kajaktræning for kursister i 
Rønne svømmehal kl. 15-18 
 
 
 
 
 
 

En skøn SommerKajaktur i Kosterhavet. 

Hvad kunne være bedre end at læse en dag-
bog fra Sveriges vestkyst, behageligt indendø-
re i stuens lune og med stearinlysene tændt. 
Hans har skrevet en interessant og spændende 
dagbog. Den udgives her i Pagajen over 2 
numre. 
Del 1 vedhæftes som særskilt fil.  
 
 
Til alle Jer fra Jeres Kajakklub 
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