
 
Så går højsæsonen på hæld 
Bestyrelsen håber, at alle har haft en god sommer, 
men sæsonen er jo lang endnu og havet er lunt, så 
det er bare om at drive rovdrift på kontingentet, 
som f.eks. Kim Bendtsen, der har roet øen rundt 
på 3 dage à hhv. 33, 45 og 34 km. Godt gået! 
 
Generalforsamlingen 
GF blev afholdt 27. juli. Vi vedhæfter referat. Den 
nye bestyrelse blev valgt og består af: 
 
Charlotte Grage, formand 
Thomas Hansen, næstformand 
Niels Jørgensen, kasserer 
Michael Jensen, 1. suppleant 
Kim Bendtsen, 2. suppleant 
 
Første bestyrelsesmøde afholdes tirsdag d. 18. 
august kl. 1615 
 
Kontingent 
I Pagajen udsendt d. 28. juni, blev der orienteret 
om det kommende års kontingent, hvor vi bad om 
indbetalinger senest d. 1. august. Tak til jer, der 
allerede har gjort det, og hermed en påmindelse til 
jer, der endnu mangler at betale, om at få det 
gjort. 
 
Klubbens kontonummer: 0650 6545737505 
Eller Mobile Pay til 395008 
 
Hvis du ikke ønsker at være medlem længere, så 
send en mail om udmeldelse til Niels. Er du aktivt 
medlem, og har du en nøgle, skal den afleveres til 
Niels. Du kan få dit depositum på 100 kr. retur, 
hvis du angiver dit bankkontonummer Hvis du 
ønsker at støtte klubben, kan depositummet "veks-
les" til et års støttemedlemsskab. 
 
Mail: nielskajak@gmail.com 
Mobil Niels: 24 26 60 28 
 
Her er de nye (=gamle) satser: 
 
Aktive medlemmer:  900 kr. (inkl. unge 
              under 25 år) 
Oversøiske medlemmer: 200 kr. 
Støttemedlemmer:  100 kr. 
Kontingent tillæg (kajak): 100 kr. 
 

 
Paddle Bornholm har fejret 5 års fødselsdag 
Vi siger tillykke til Anne-Mette og Paddle Born-
holm med de første 5 år d. 1. august og ønsker 
god vind fremover. 
 
Som bekendt er det agurketid, så vi bringer lidt fra 
det kajakiske overdrev: 
 
Reception i forbindelse med bogudgivelse  
Hans Ketil holder reception fredag d. 21. august 
kl. 17-19 hos Paddle Bornholm, hvor Hans vil 
fortælle lidt om bogens tilblivelse. Der vil blive 
budt på lidt til hals og mave. Bogen kan købes til 
en introduktionspris på 200,- kr. under receptio-
nen. 
 
Havkajak sejlede ind foran Express 1 
En person i en havkajak var tæt på at skabe en 
farlig situation for sig selv, da vedkommende sej-
lede ud foran færgen Express 1, der var på vej ud 
af havnen i Rønne. Episoden fandt sted omkring 
6.30 tirsdag morgen, da Express 1 var på vej ud af 
havnen for at sætte kursen mod Ystad. Pludselig 
dukkede en havkajak op ved det yderste nordlige 
molehoved, og Express 1 måtte derfor stoppe brat 
op. Personen i havkajakken ænsede tilsyneladende 
ikke færgen og sejlede videre, selvom Express 1 
tudede med hornet. Det havde dog ikke den store 
virkning. Kajakroeren fortsatte ufortrødent. Fær-
gen måtte derfor vente på, at kajakroeren var sej-
let forbi og kontaktede havnevagten, så de kunne 
kontakte kajakroeren. - Så kan de muligvis få ham 
til at forstå, at det, han lavede, var farligt, siger 
kommunikationschef Jesper Maack. 
  
Hovedløs roning 
En 39-årig mand fra Hillerød havde forregnet sig, 
da han torsdag satte kursen fra Aarhus mod Tunø i 
en kajak kun udstyret med en cola og hverken 
telefon eller andre ting på sig. Sent torsdag aften  
blev han heldigvis spottet ved Tunø af en mand, 
der var ude på en vandscooter med sin søn og så 
kajakroeren i nød. Østjyllands Politi modtog 
klokken 22.50 en henvendelse fra søværnets efter-
søgnings- og redningstjeneste JRCC, der oplyste, 
at en kajakroer var i nød nord for Tunø og ikke 
kunne komme i land. Der blev taget kontakt til 
betjenten på Samsø, der tog turen til Tunø, hvor 
hun fik kontakt til manden i kajakken, der var 
meget underafkølet, sulten og tørstig. Han havde 
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en lav kropstemperatur og blev derfor indlagt på 
hospitalet til observation. Østjyllands Politi har 
ikke oplysninger om, hvorfra i Aarhus den 39-
årige sjællænder var roet ud, men krydset til Tunø 
er under alle omstændigheder en tur på mellem 9 
og 25 kilometer. 
 
Brug af svømmeveste 
Foranlediget af nylige redningsaktioner og at vi 
som kajakroere jævnligt møder folk på SUP 
boards langt fra land og uden svømmevest har 
Flemming Petersen, formand for Rønne Roklub, 
været ude med en opfordring til at bruge red-
nings/svømmevest. Du kan læse og se mere her: 
 
Artikel på TV2 Bornholms nyheder: 
https://tv2bornholm.dk/artikel/formand-med-
opraab-husk-nu-den-redningsvest  
 
Nyhedsindslag på TV2 Bornholm (starter 34 se-
kunder inde i udsendelsen) 
https://play.tv2bornholm.dk/?area=specifikTV&id
=792807#792807  
 
Uddrag af Bekendtgørelse om redningsveste i 
mindre fartøjer: 
 
Alle fartøjer, der ikke er fortøjet i havn, skal med-
føre redningsveste eller svømmeveste til alle per-
soner om bord. Ved fartøj forstås enhver indret-
ning, såsom erhvervsfartøjer, både, joller, pram-
me, vandscootere, windsurfere m.m., der anven-
des af personer på vandet. Overtrædelse af denne 
bekendtgørelse straffes med bøde eller hæfte. 
 
Så der god grund til en venlig påmindelse, hvis du 
ser nogen forse sig mod denne bestemmelse. 
 
Haralds havn 
Hans Askou Jensen (ikke kajakroer) har haft en 
kedelig oplevelse under sit besøg i Haraldshavn. 
Vi vedhæfter hans læserbrev med en opfordring til 
vore medlemmer om ikke at gå i land uden tilla-
delse, når husene er beboede. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Kalenderen 

 
August 

 
Torsdag d. 6 Fælles roaften starter kl. 17 
 (afgangstid! Så mød op i 
 god tid) 
 
Tirsdag d. 18. Bestyrelsesmøde kl 1615 
 
Fredag d. 21. Reception hos Paddle Born-
 holm 
 
Lø/sø d. 22./23. Fællestur kl. 9-16 
 

Haraldshavn - dengang der stadig var bro 
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