
 
Generalforsamling 
Bestyrelsen indkalder hermed til generalforsam-
ling torsdag d. 12. marts 2020 kl. 19-21 i klubhu-
set, da vi vil prøve at holde det en almindelig 
hverdagsaften for ikke at lægge beslag på en 
weekend. Dagsorden ifølge vedtægter (se hjem-
mesiden). Hvis nogen har lyst til at bage en kage, 
så giv besked til Niels på 24 26 60 28 eller mail 
kasserer@nexoekajakklub.dk. 
  
Bestyrelsen fremsætter forslag til vedtægtsæn-
dringer: 
 
Forslag til § 11.2 om at klubbens midler ved op-
løsning af klubben tilfalder de andre organiserede 
kajakklubber på Bornholm og ikke DGI. 
 
Tilføjelse til § 8.2 om at bestyrelse under den dag-
lige drift også udfærdiger et reglement. 
 
Valg: 
Formand - Lotte genopstiller 
2 suppleanter - Kim og Hans ønsker at stoppe 
2 revisorer - René og Claus D. genopstiller 
 
Vi vil orientere om ændringer i reglementet under 
pnktet Eventuelt. 
 
Nyt grej 
Kano & Kajakbutikken får ny ejer. Der er derfor 
udsalg med 20 % på alt, så vi har været på indkøb 
og anskaffet 2 grønlandske årer, 5 delbare pagajer, 
som kan vinkles 0-60o grader i 15o intervaller, 2 
Palm Meander svømmeveste specielt til kvinder, 
10 pagaj sikringer, 10 næse klemmer à 60 kr. 
(som kan købes af medlemmer) og 1 brugt PH  
Scorpio MV. Vi søger DGI midler til et par roma-
skiner. 
 
Forårstræf i Hullehavn. 
Der er pt. tilmeldt 27 deltagere til Kristi Himmel-
fart træffet, men der plads til mange flere. Er du 
interesseret, skal du henvende dig til Lotte, tlf. 28 
87 65 14 eller formand@nexoekajakklub.dk  
 
Fastelavn i Sandvig havn d. 23. februar? 
HOK barsler med planer. Nærmere information, 
hvis arrangementet bliver realiseret. 
 

 
Kalenderen 

 
Februar 

 
Husk: Ingen svømning mandag d. 24. februar! 
 
Søndag d. 16. Kajaktræning i Rønne svøm-
 mehal kl. 15-18. Vi mødes en 
 time før i klubben. 
 
Torsdag d. 18. Bestyrelsesmøde kl. 16 
 
Lørdag d. 22. Rullekursus i Søndermark
 skolens bassin kl. 13-16. Vi 
 mødes en time før i klubben. 
 Tilmelding til Thomas på 
 sportex@hotmail.dk  

 
Marts 

 
Lørdag d. 7. Rullekursus i Søndermark-
 skolens bassin kl. 13-16. Vi 
 mødes en time før i klubben. 
 Tilmelding til Thomas på 
 sportex@hotmail.dk 
 
Torsdag d. 12. Generalforsamling kl. 19-21 
 
Søndag d. 15 Kajaktræning i Rønne 
 svømmehal kl. 15-18. Vi 
 mødes en time før i klubben. 
 
Lørdag d. 21. Rullekursus i Søndermark
 skolens bassin kl. 13-16. Vi 
 mødes en time før i klubben. 
 Tilmelding til Thomas på 
 sportex@hotmail.dk 

 
April 

 
Mandag d. 20. Svømmeprøve svællinger kl. 
 19-20. 
 
Onsdag d. 6. Den ugentlige roaften starter 
 
Lørdag d. 25. Redningsøvelser med svæl-
 linger i Rønne svømmehal kl. 
 15-18 
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Søndag d. 26. Stenbrudssø kl. 10-14
  
Torsdag d. 30. Instruktion på havet kl. 17-20 
  

Maj 
 
Tirsdag d. 5.            Instruktion på havet kl. 17-20
  
Tirsdag d. 12.           Instruktion på havet kl. 17-20 
 
Tirsdag d. 19.           Instruktion på havet kl. 17-20 
 
Lø/sø d. 20./21.        Langtur med svællinger 
 
To-sø d. 20.-24.        Kajaktræf i Hullehavn 
 

Juli 
 
Lørdag d. 4. 30 års jubilæumsfest 


