
 
Generalforsamlingen 
Så lykkedes det endeligt at få afholdt årets gene-
ralforsamling, som foregik i bådhallens svale 
skygge på en varm, solrig sommerdag. Vi vedhæf-
ter referat, årsberetning og de nye vedtægter og 
reglement. Mødet indledtes med bådedåb af Niel-
ses nye kajak, som blev opkaldt efter hans barne-
barn Nor. De to nye klubbåde fik navnene Vimur 
og Aske. Vi siger velkommen til Michael Jensen 
og Kim Bendtsen, som blev valgt som hhv. 1. og 
2. suppleant og tak til Kim Tørnstrøm og Hans 
Ketil for deres mange års arbejde i bestyrelsen.  

Kontingent 
Kontingent satserne fortsætter uændrede i det 
kommende år, så nu kan du endelig indbetale dit 
kontingent – det ved vi du har ventet utålmodigt 
på. 
 
Aktive medlemmer:  900 kr. (inkl. unge 
              under 25 år) 
Oversøiske medlemmer: 200 kr. 
Støttemedlemmer:  100 kr. 
Kontingent tillæg (kajak): 100 kr. 
 
Du bedes indsætte beløbet på klubbens konto i 
Nordea Bank 0654 6545737505 eller på Mobile-
Pay nummer 395008 senest 1. august. Husk at 
angive navn. 
 
Rojournal 
Fra og med d. 1. juli skal du ikke længere sende 
kilometertal fra dine ture til Kirsten, men som  
 

 
normalt skrive dig ind og ud i rojournalen på pul-
ten. 
 
Jubilæumsfest 
Jubilæumsfesten er udsat til 2021. Vi glæder os. 
 
Klubaften 
Vi genindfører den fælles roaften fra torsdag d. 6. 
august kl. 17 og fortsætter sæsonen ud til stander-
strygningen. Kl. 17 vil fremover være afgangstid. 
De der vil deltage skal altså møde op før, så de er 
klar på vandet kl. 17. Der vil være en erfaren roer 
med hver gang. 
 
Klubture 
Fællestur lørdag eller søndag d. 22. eller 23. au-
gust kl. 9-16 til en anden kyststrækning, hvis vej-
ret tillader det. 
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Nor døber farfars nye kajak. Far hjælper til. 



Jubiiiiiiiiiiiiiihhhhh!!! 
Så rykker det med strandparkprojektet med 450 
meter strand. Kystdirektoratet har godkendt pla-
nerne uden bemærkninger eller krav om yderlige-
re undersøgelser og redegørelser. Finansieringen 
af første etape er stort set på plads, og efter god-
kendelsen på sidste kommunalbestyrelsesmøde er 
det sådan set bare at gå i gang, bortset fra en lille 
hurdle med 2 spildevandsoverløb, som lige skal 
undersøges. 
 
Se indslaget på TV2 Bornholm her: 
 
https://tv2bornholm.dk/artikel/nexoe-taettere-paa-
strandpark  
 
Etape 1 til 17 millioner, som forventes udført i 
2021-2022, omfatter flg.: 
• Flytning af eksisterende Stendepot 
• Ny mole ved kajakklub!!! 
• Jollerampe, søsætningsbro!!! 
• Hul i bølgeskærm 4 m inkl. skydeport (Kan evt. 
erstatte komplet fjernet bølgeskærm) 
• Ledninger (Dræn, regnvand og spildevand) 
(Gennemsnitsberegning - da der er stor forskel på 
etablering af dræn kontra spildevand i PP/Beton) 
• Aptering: Skilte (4), belysning (lavt armatur 16), 
papirkurve (8), bænke (8) 
• Strand nord 
• Strand syd 
• Undersøisk rev 
• Oversøisk "rev"/mole 
• Stensætninger til forberedelse af basis for kabel-
bane 

 
Shelterprojekt 2 
Vi afventer en kommunal afgørelse, forhåbentlig i 
august, så vi kan komme videre med projektet. 

 

Vil du udvikle dine færdigheder? 
Hvis du vil bruge nogle timer i sommer på at ud-
vikle dine færdigheder, kan du kontakte Paddle 
Bornholm i Hasle og melde dig til et eller flere 
kurser. 
 

https://paddlebornholm.dk/da/kursus-for-oevede-
i-kajak-paa-bornholm/ 
  

 
Kalenderen 

 
Juli 

 
Bestyrelsen holder sommerferie 
 

August 
 
Torsdag d. 6 Fælles roaften starter kl. 17 
 (afgangstid!) 
 
Tirsdag d. 18. Bestyrelsesmøde kl 1615 
 
Lø/sø d. 22./23. Fællestur kl. 9-16 
 

 
 
 

Vi ønsker vore medlemmer 
en god sommer. 

Flydebroen i Teglkås havn er færdig 
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