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Generalforsamling/kontingent
Generalforsamlingen blev som tidligere omtalt
afholdt udendørs i det dejlige vejr. Vejret betød
desværre også, at fremmødet var begrænset. Vi vil
derfor overveje som tidligere at lægge mødet på
en hverdagsaften næste år. Kontingentsatserne
fortsætter uændrede således:
Æresmedlemmer 0 kr.
Aktive medlemmer - 900 kr.
Familiekontingent - 900 kr. (1 aktiv voksen +
aktive unge 14-25 årige
Oversøiske medlemmer - 200 kr.
Støttemedlemmer - 100 kr.
Kontingenttillæg: - 100 kr. (pr. privat opbevaret
kajak)
Nøgledepositum: - 100 kr.
Vi skrev tidligere, at kontingentet skal indbetales
snarest og senest 1. juli. Dette var en copy/paste
fejl fra sidste år, hvor corona epidemien gjorde, at
generalforsamlingen først kunne afholdes 26. maj.
Vi vil derfor bede jer indbetale kontingentet
snarest og senest 1. maj til klubbens konto i
Arbejdernes Landsbank: reg.nr. 5340 kontonr.
0241523 eller på MobilePay 395008, så vores
kasserer ikke skal bakse med det i sommerferien.
Nyt i Tejn
Tejn borgerforening har siden 2019 haft to af kajakklubbernes trekantede sheltere liggende i depot.
Efter 3 års behandlingstid i kommunens byggesagsudvalg har man nu endelig fået tilladelse til at
opsætte dem i laguneområdet. Der vil også blive
etableret en kajakbro. Her er kajakklubberne blevet konsulteret af skiftende havnekoordinatorer.
Områdefornyelse i Nexø
Det offentlige møde omkring områdefornyelsen i
Nexø var planlagt til de. 28. marts, men er udsat
til mandag d. 25. april kl. 18 på Møbelfabrikken.
Områdefornyelsen omfatter også strandparkprojektet, som jo har vores interesse og bevågenhed,
så hvis du er interesseret, så mød op.
Tak til livredder
Klubben overrakte i marts måned en æske chokolade til vores livredder Zaid. Zaid er altid i godt
humør, interesseret og hjælpsom, og det ville vi
gerne påskønne.

Smilende Zaid som vi kender ham
Nu er det lige før svællingerne skal i gang. Der er
tilmeldt 8 deltagere til holdet. Det er Niels, Pia,
Michael og Kim B., der står for kurset i år. Vær
opmærksom på, at svællingerne skal bruge klubkajakker på de dage, der er nævnt i kalenderen.
Der er åbnet for vandet i klubhusets
opholdsrum, så nu kan man igen
komme på toilettet m.m. Dog er der
endnu ikke åbnet ud til bådhallen, da
der stadig er udsigt til nattefrost.
Forårsrengøring søndag d. 24. april kl. 10-14
Så er det tid til at klargøre klubhuset til sæsonen.
Der skal pudses vinduer, muges ud, støvsuges,
sætte borde frem m.m., så der er pænt til standerhejsningen. Kom og giv en hånd så meget du kan.
Klubben griller pølser og brød til frokost. Tilmelding til Hans på hketil@gmail.com.
Standerhejsning søndag d. 1. maj kl. 10-12
Sæsonen skal skydes i gang med manér. Vi har
bedt kommunen om at rydde slæbestedet inden da.
Klubben giver kaffe, og hvis du har lyst til at bi-

drage med en kage, så giv besked til Niels på nielskajak@gmail.com, så vi ved om vi skal supplere.
Facade renovering
Vi er i gang med en ny ansøgningsrunde til 6 fonde. Vi håber at få samlet så meget støtte, at vi kan
få skiftet hele træbeklædningen og isoleringen og
dermed også få tætnet facaden. I vil høre nærmere
om det, når tømreren skal til at gå i gang, og vi
regner med jeres hjælp til dele af projektet.
Kalender
April
Mandag d. 4.+11.

Svællingerne aflægger svømmeprøve disse mandage i vores svømmetid.
Mandag d. 25. april er sidste
gang i år. Næste sæson starter
mandag d. 3. oktober, men
det hører I nærmere om, når
tiden nærmer sig

Tirsdag d. 19.

Bestyrelsesmøde kl. 17-19

Lørdag d. 23.

Redningsøvelser med de nye
svællinger i Rønne svømmehal kl. 15-18.

Søndag d. 24.

Forårsrengøring og oprydning
i klubhuset kl. 10-14. Klubben køber pølser og brød til
grillen.

Tirsdag d. 26.

DGI årsmøde i Åkirkeby
Hallerne kl. 17.30.

Lørdag d. 30.

Grundlæggende roteknik i
den lille stenbrudssø for svællinger kl. 9-15.
Maj

Søndag d. 1.

Standerhejsning kl. 10-12

Torsdag d. 5.

Instruktion 17-20

Tirsdag d. 10.

Instruktion 17-20

Torsdag d. 17.

Instruktion 17-20

Lørdag d. 21.

Langtur for svællinger kl. 915. Reservedato søndag d. 22.

26.-29.

Forårstræf i Hullehavn

