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Selvom vi endnu ikke er gået ind i julemåneden,
får I allerede nu årets sidste Pagaj, da aktivitetsniveauet jo ikke er hvad det plejer at være.

vil undgå konfrontationer kan man, som Per E. fra
Rønne foreslog, undlade at gå i land, når flaget er
hejst, da det kun er oppe, når huset er beboet.

Kajakleg i Rønne svømmehal
Årets første fællesleg i Rønne svømmehal løb af
stablen søndag d. 15. november. Vi minder om det
næste arrangement d. 6. december.

Fælles kursus i navigation, førstehjælp m.m.
Hammerodde Kajakklub har stillet forslag om nye
fælleskurser. Nærmere herom, når der foreligger
noget mere konkret. Vi bringer her en række ældre råd i forbindelse med drukning. Vi har muligvis bragt dem før, men man tager jo aldrig skade
af at få genopfrisket sin viden.

Har du lyst til at spille Kajakpolo?
Niels Michael fra Bornholms Kajakklub oplyser,
at deres kajakpolo udstyr pt. ligger ubrugt hen, og
de vil derfor undersøge, om det er muligt at få
aktiviteten op at stå igen i et samarbejde mellem
de 4 klubber. Det er tanken at aktiviteten skal foregå om søndagen 1-3 gange om måneden (alt
efter interesse og økonomi) f.eks. kl. 15-17 i Gudhjem svømmehal. Der ligger endnu intet fast omkring pris og fordeling af udgifter, antal søndage
eller andet, men i første omgang beder Bornholms
Kajakklub os om at gøre vores medlemmer opmærksomme på muligheden, og at de interesserede skal kontakte klubbens formand Per Rønne på
mail formand@bornholmskajakklub.dk. eller tlf.
60 14 30 96.
Haraldshavn fortsat
Punktet blev debatteret i samarbejdsudvalget med
de tre andre klubber og Ole Holm Pedersen og
Ilsebil Hansen fra Natur- og Miljø udvalget. Vi
blev enige om, at uanset hvilket lovgrundlag vi
kunne diske op med, ville det ikke påvirke lodsejerens opførsel, da vedkommende tilsyneladende
er uden for pædagogisk rækkevidde, og vi så derfor ingen idé i at gøre mere ved sagen. Hvis man

Nyt bestyrelsesmedlem
Thomas ønsker ikke at genopstille til bestyrelsen
på næste generalforsamling, så nu har du chancen
for at gøre din indflydelse gældende. Tænk over
det. Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har lyst
til at være med til at udvikle klubben eller hvis du
vil anbefale nogen af dine klubkammerater.
Aflevering af lånt grej
Vi minder dem, der har lånt klubgrej med hjem,
om at vi meget gerne vil have materialet tilbage
igen senest 1. december. Læg det blot på bordet i
klubstuen.
Romaskinerne
Der er kommet gang i brugen af de nye romaskiner, men der er plads til mange flere brugere, så
har du lyst til at prøve, så hold dig ikke tilbage.
Der er nogle få faste tider, der er optagede, men
ellers er der frit slag. Hvis du vil vide mere, så
ring til Lotte på 28 87 65 14.
På grund af det lave aktivitetsniveau hører I nok
først fra os igen i det nye år. Derfor er der kun

tilbage at ønske jer alle en glædelig jul og et godt
nytår, selvom det nok kommer til at forløbe lidt
anderledes i år for manges vedkommende.
Kalenderen
December
Lørdag d. 5.

Julefrokost kl. 17 AFLYST

Søndag d. 6.

Teknik- og rulletræning i
Rønne svømmehal sammen
med de andre klubber kl. 1518.

Mandag d. 21.+28. Husk at svømningen disse
dage er kl. 18-19!
Januar
Søndag d. 10.

Teknik- og rulletræning i
Rønne svømmehal sammen
med de andre klubber kl. 1518.

Tirsdag d. 12.

Bestyrelsesmøde kl. 16.

Læserundersøgelse
Det hænder at redaktionen får tilbagemeldinger på
indlæg i Pagajen, men det er sjældent og forventes
da heller ikke, selvom vi modtager indlæg med
kyshånd. Man kan derfor godt blive i tvivl om,
hvorvidt nyhedsbrevet bliver læst. Af ren og skær
interesse vil vi derfor bede dig om at sende en
smiley retur, når du har læst Pagajen. Som altid er
vi åbne for ris og ros samt indlæg. Resultatet vil
blive bragt i næste nummer af Pagajen.

