
 

 

 

Facaderenovering 

Efter 5 ugers arbejde, afsluttede håndværkerne 

facaderenoveringen d. 17. november. Det er gået 

planmæssigt og problemløst, og huset fremstår nu 

i flot stand og kan holde i mange år frem. Vi af-

sluttede projektet med kaffe og kage sammen med 

håndværkerne. Efterfølgende er vi i nu gang med 

at retablere depotrummet og bringe tingene tilbage 

på deres plads. Huset skal males 2 gange, men alle 

brædder har fået træolie, så malingen venter vi 

med til temperaturen og luftfugtigheden er fornuf-

tig en gang til foråret, hvor vi vil indkalde til en 

eller flere male-/arbejdsdage. I skal være forberedt 

på, at der ligger et lag støv på jeres kajakker. 
 

 

Standerstrygning 

 

 

Vi havde dejligt vejr og kunne sidde ude og nyde 

kaffen og Lottes lækre æblekage. Vores nye kajak 

fik navnet ”Tjalfe”. Efter standerstrygningen er 

det slut med roaftner og fællesture. I vinterhalv-

året er der kun individuel roning. 

 

 

 

 

 

Romaskinerne 

Lotte har smurt og rengjort romaskinerne, så vi 

kan holde os i form i vinterens løb. De to er sat 

ind i klubstuen. Den tredje står klar til brug i båd-

hallen. 

 

Kørselsgodtgørelse 

Vi har hidtil givet kørselsgodtgørelse på 2 kr. pr. 

km til den, der kører med trailer på klubture og til 

svømmehal. Bestyrelsen har besluttet at udvide 

ordningen og give 1 kr. pr. km i tilskud til den/de 

følgebiler, som transporterer turdeltagere. 

 

Julefrokost 

 

Julefrokosten blev som sædvanligt afholdt første 

lørdag i december. Maverne fyldtes med dejlig 

mad og der blev traditionen tro sunget, danset 

trampedans og spillet pakkeleg. Udenfor peb vin-

den ind fra havet, men vi sad dejlig lunt takket 

være den nye isolering. 

December 2022 

24. årgang 

Nr. 221 

medlem af 

Niels døber ”Tjalfe” 



Kajakleg 

5 søndag eftermiddage i vinterhalvåret har vi 3 

timer i Rønne svømmehal sammen med de 3 andre 

klubber, næste gang søndag d. 11. december. Vi 

mødes kl. 14 i klubben og pakker traileren. Her 

kan medlemmerne gratis øve rul og redninger og 

gennemføre de årlige obligatoriske øvelser, så du 

kan være klar til næste sæsonstart. Øvelserne er 

flg.: 

 

300 meter svømning (skal nok udføres på et andet 

tidspunkt, da det er vanskeligt at gennemføre, når 

bassinet er fyldt med kajakker) 

25 meter svømning med svømmevest 

25 meter svømning med egen kajak 

Selvredning 

Makkerredning 

Bugsering af anden kajak (udføres på havet til 

foråret) 

 

Der vil igen blive sat en seddel op i klubstuen, 

hvor du skal krydse dine øvelser af. Vi tager så 

vidt muligt også et skema med til svømning og 

kajakleg, så du kan krydse af med det samme. De 

to lister bliver samkørt efter svømmesæsonen. 

Bortset fra bugseringen skal øvelserne være gen-

nemført inden standerhejsning. 

 

Kalenderen 

 

December 

 

Svømning kl. 19-20 frem til 24. april hver man-

dag dog med få undtagelser (se hjemmesiden un-

der ”Svømmehal”) 

 

Søndag d. 11. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18. 

 

Januar 

 

Søndag d. 8. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18. 

 

Februar 

 

Søndag d. 5. Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18. 

 

Marts 

 

Søndag d. 5 Kajakleg i Rønne svømmehal 

 kl. 15-18. 

 

 

 

 

 

 

 

Nexø Kajakklub ønsker alle 
medlemmer en glædelig jul og 
et godt nytår 


