
 
De sidste dage i den sydlandske sommervarme 
blev udnyttet godt af medlemmerne. Først med 
sildeturen til Snogebæk lørdag d. 15. august. Da-
gen efter med fælles tur til Grisby og endelig 
klubturen lørdag d. 22. fra Bølshavn og hjem. Alle 
dage i høj sol med badning og købt eller medbragt 
frokost.  

 

 
Nye medlemmer 
Selvom vi ikke har haft instruktion i år, er der 
alligevel løbende kommet nye aktive medlemmer 
til, bl.a. efter IPP2 kurser hos Paddle Bornholm. 
Vi byder således velkommen i klubben til Jeanet, 
Nils Marius, Hanna, Gabriella, Max og Trine. Tag 
godt imod dem. 
 
Nyt grej 
Så har vi modtaget 2 kajakbukke, så man kan nør-
le med sin kajak i passende højde, samt 2 roma-
skiner. De skal nu samles, og vi skal finde ud af, 
hvordan de vi bedst muligt kan deles om at bruge 
dem. 
 
Reglementsændringer 
Det er umuligt at tage højde for alle opståede situ-
ationer i vedtægter og reglementer. Derfor ændres 
de løbende efter behov. På given foranledning har 
bestyrelsen således lavet en lille præcisering i 
reglementet angående gæsteroning. Vi vedhæfter 
reglementet med fremhævning af ændringen. 
 
Klubtur 
Vi har sat en ny klubtur i kalenderen d. 19./20. 
september. Tilmelding til Niels på nielska-
jak@gmail.com  
 
Åbent hus og grillaften 
Vi holder åbent hus lørdag d. 26. september kl. 
12-15 og kl. 17 er der grillaften. Klubben sørger 
for grillen og kaffen. Du tager selv mad, drikkel-
se, service og bestik med. Støtte- og familiemed-
lemmer er velkomne. Ingen tilmelding. 
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Instruktør uddannelse 
Vi er blevet tilbudt 2 pladser på et instruktørkur-
sus d. 2.-4. oktober, som har HOK har arrangeret 
et kursus i samarbejde med DGI. Klubben vil ger-
ne have flere instruktører, så hvis det har din inte-
resse, så send en uforpligtende tilmelding til hke-
til@gmail.com. Nærmere information så snart vi 
får det tilsendt.  
 
Nexø Strandpark 
28. september var en skelsættende dag for Nexø 
og ikke mindst vores klub, da kommunalbestyrel-
sen afsatte 10 millioner til Nexø Strandpark, så 
processen endelig kan sparkes i gang næste år. Nu 
har vi endelig fået noget at have vores optimisme 
i, og vi kan næsten ikke få armene ned. 
 
Haraldshavn fortsat 
Vi har modtaget et par reaktioner på læserbrevet 
om Haraldshavn i sidste nyhedsbrev. F.eks. skri-
ver Grethe: 
 
”Hej Hans. Vi - en gruppe på 4 - har haft samme 
oplevelse i Haralds Havn. Vi nærmede os lidt i 
kajak og blev også råbt op og skældt ud.” 
 
Steen Paldan er også blevet overfuset under nogle 
optagelser til et TV2 program, og vi har gennem 
tiden hørt om lignende oplevelser fra andre. 
 
Læserbrevskriveren, Hans Askou Jensen, har ikke 
fået respons fra nogen af de myndigheder, han 
henvendte sig til. Spørgsmålet er, om vi skulle 
tage sagen op i kajakklubbernes samarbejdsud-
valg. Som ejer har man naturligvis visse rettighe-
der, som skal respekteres, men hvis vedkommen-
de generelt overtræder sine beføjelser og skræm-
mer folk væk, som er i deres gode ret, så mener 
jeg vedkommende skal vejledes af de rette myn-
digheder. 
 

Kalenderen 
 

September 
 
Hver torsdag Fælles roaften starter kl. 17 
 (afgangstid! Så mød op i 
 god tid). Vi vil fremskynde 
 afgangstiden efterhånden 
 som det bliver tidligere mørkt 
 
Lø/sø d. 19./20. Klubtur kl. 9-16 
 
Tirsdag d. 22. Bestyrelsesmøde kl. 16 
 

Lørdag d. 26. Åbent hus kl. 12-15 
 Grillaften fra kl. 17 
 

Oktober 
 
Mandage Svømning i Rønne Svømme-
 hal. Vi udsender snarest sær-
 skilt information om start- 
 dato, pris, og tilmelding. 
 
Lørdag d. 31. Standerstrygning kl. 14-17 
 
Reception fredag d. 21. august 
Som nyslået forfatter takker jeg hermed for jeres 
deltagelse og for klubbens opmærksomhed i an-
ledning af min reception i de smukkeste rammer 
hos Paddle Bornholm. Det blev et velbesøgt og 
meget hyggeligt arrangement med gode menne-
sker omkring mig i det dejligste vejr. 

Hans Ketil 

Onkel Hans tegner og fortæller om sin bog 

mailto:hketil@gmail.com
mailto:hketil@gmail.com

