
 

Der skulle egentlig have været festet umådeholdent på redak-

tionen i anledning af, at dette er Pagaj nr. 200, men den gam-

le redacteur sidder alene med et lille glas i fladskærmens 

multifarvede skær og mediterer nostalgisk over tidens gang. 

På generalforsamlingen i foråret 2000 valgte man en ny for-

mand. Et af hans nye tiltag var at udsende et elektronisk nyhedsbrev efter 

behov. Det første nummer af nyhedsbrevet Pagajen udkom således i juni 

anno 2000. Det første år udkom der 4 nyhedsbreve, men antallet steg hurtigt 

til det nuværende ca. 1 gang om måneden. Det har skiftet udseende flere 

gange undervejs. De første år var det ikke muligt at illustrere Pagajen med 

billeder, da computerne den gang var opkoblet via langsomme modems, der 

hylede og skreg et par minutter, mens de koblede op på nettet, og overførs-

len af et enkelt billede kunne tage 5-10 minutter og blokerede modtagerens 

computer så længe - hvis ellers forbindelsen holdt så længe – ellers måtte 

man starte forfra næste gang, man loggede på. Det var heller ikke alle med-

lemmer, der havde com-

puter og tilhørende mail-

adresse, så redaktøren 

cyklede rundt til med-

lemmerne i Nexø by og 

sendte breve til udenbys 

medlemmer. Disse blev til gengæld omdelt næste dag af Post Danmark til en 

fornuftig pris og ikke som nu en uge senere til ågerpriser – hvis de overho-

vedet når frem. Nu er den illustrerede jubilæums Pagaj nr. 200 på gaden, 

sendt på et splitsekund og lagt ind på klubbens hjemmeside i den overbevis-

ning, at mediet stadig har en mission og opfylder sit formål. 

 

Det kræver selvfølgelig, at der er noget at skrive om, og det kniber jo noget i 

disse tider. Redaktionens brevkasse er tom, og aktivitetsniveauet er ikke 

eksisterende. Enkelte sammenbidte medlemmer hanker stadig op i kajakken 

og balancerer mellem tang og opskyllede sten ned på broen og sætter i fra et 

piskeglat trinbræt - sådan nærmest i protest. Ellers sker der ikke så meget. 

 

Bestyrelsen taler stadig sammen over telefon og mail – mest for at justere 

vore retningslinjer i forhold til de skiftende restriktioner og retningslinjer 

(ikke særlig spændende eller konstruktivt). Vores kasserer søger midler fra 

corona puljen, opdaterer CVR nr., laver årsregnskab og de årlige indberet-

ninger til DGI og kommunen, indsender erklæringer om straffeattester og 

indgår nye forsikringsaftaler vedr. traileren for at spare på de faste udgifter. 

Alt sammen usynligt men vigtigt arbejde, som kommer os alle til gode. 
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Nr. 200 
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af 



Midt i al tristessen må vi ikke glemme, at vi faktisk gennemførte en række arrangementer: 

20 ugentlige ro aftener 

Sildetur til Snogebæk 

Klubtur til Grisby 

Klubtur fra Bølshavn og hjem 

Klubtur fra Kampeløkken til Vang pier og retur 

4 x ”Kajakleg” med de andre klubber i Rønne svømmehal 

De fleste af de planlagte svømmeaftener 

3 x rullekursus i Søndermarkskolens basin 

Kajaktræf i Hullehavn med Køge og Brøndby kajakklubber 

Michael Jensen og Pia Frost deltog i DGI’s klubinstruktør kursus i Hammerhavn 

Standerhejsning, generalforsamling med bådedåb og standerstrygning blev afviklet - dog under 

specielle forhold. 

1 arbejdsweekend, hvor vi fik etableret reoler til kajakker 

2 x Åbent hus arrangementer 

8 bestyrelsesmøder 

2 møder om Nexø Strandpark 

1 sheltermøde 

Regnskab, budget og revision 

Sidst, men ikke mindst, blev der samlet roet 6.658 km mod 7.798 km i 2019 (som var rekord år) – 

en tilbagegang på kun 15%. 

De 3 indkøbte romaskiner har været flittigt brugt i de perioder, hvor det har kunnet lade sig gøre, så 

der er ikke tvivl om, at de har har deres berettigelse, når vi ikke kan ro. 

Så forholdene taget i betragtning må man da sige, at det egentlig er gået meget godt, og vi kan jo 

stadig ro en tur med vores ”boble” venner, når vejret tillader det. 

 

Generalforsamling 

Restriktionerne som følge af pandemien gælder foreløbig til d. 28. februar, og det er usikkert 

hvordan fremtiden ser ud. Ifølge vores vedtægter skal generalforsamlingen afholdes senest 31. 

marts og indkaldes med en måneds varsel, så det kan ikke rigtigt hænge sammen. Vi må derfor 

ligesom sidste år udsætte generalforsamlingen indtil videre. 

 

Fugleinfluenza H5N8 

Der er konstateret flere tilfælde af fugleinfluenza. Lotte fandt en død svane på 

klipperne ved badestigen ved Sjølle. Hun ringede til politiet, der henviste til 

Fødevarestyrelsen, som er meget interesseret i at få indberetninger om fund af 

døde fugle og derfor har lavet en ny app ”Fugleinfluenza Tip”, hvor man kan 

indsende sine observationer. Indberetningen gik nemt og smertefrit med både 

fotodokumentation og oplysninger om findested. Svanen blev efterfølgende afhentet af Bered-

skabsstyrelsen og indsendt til nærmere undersøgelse hos Fødevarestyrelsen. Så hermed en opfor-

dring til at installere app’en – nu ved du i hvert fald, at den findes. 

 

Nexø Strandpark. 

De der holder Bornholms Tidende vil vide, at den tidligere ejer af Sydhavnens Bådebyggeri, Svend-

Erik Jensen, har haft en stort opsat artikel i avisen. Han foreslår, at man dropper strandparkprojektet 

og dermed også den forkastning, som skulle give os bedre isætningsforhold, og i stedet etablerer en 

badebro ud fra det grønne område nord for vores klubhus. Vi kan berolige vores medlemmer med, 

at kommunen ikke vil tage hans forslag ind i deres overvejelser, men at projektet kører videre som 



planlagt. Vi er derfor stadig fortrøstningsfulde. Alt arbejdet foregår bag kulisserne, så vi glæder os 

til, at der i år materialliserer sig nogle synlige og håndgribelige beviser på at vi er på rette vej. Hvis 

vi sammenligner det med vores nu afsluttede shelterprojekt, så forløb det over 3½ år, men tog kun 

½ år at fremstille og opsætte de 7 sheltere – resten af tiden var papirarbejde, fundraising og venten 

på tilladelser fra de berørte myndigheder. Områdefornyelsesprojektet i Nexø er jo en helt i anden 

skala, så lad os i stedet kalde den negativt ladede ventetid for forventningstiden – det er mere 

positivt. 

 

Vaccinen er på vej om end med nogen forsinkelse, og dagens lægde er tiltaget med 1 time og 47 

minutter, så vi går mod lysere tider. 

 

Kalenderen 

 

Kalenderen ser uhyggelig tynd ud. Vi har kun et arrangement i marts, og det er såmænd heller ikke 

sikkert at det kan gennemføres. 

 

Februar 

 

Søndag d. 7. Teknik- og rulletræning i Rønne svømmehal sammen med de andre klubber kl. 

15-18 – AFLYST 

 

Marts 

 

Søndag d. 7.   Teknik- og rulletræning i Rønne svømmehal sammen med de andre klubber kl. 

15-18 – men kun hvis myndighederne tillader det. 

Vi mindes de gode tider 


