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Samme dag markerede vi sæsonens start ved at
hejse vimplen. Det var dog en noget fesen omgang, da der kun var en håndfuld medlemmer til
stede på det tidspunkt. Ingen sang eller hyggelig
kaffe sammenkomst.
DGI puljemidler
Vi har nu fået svar på vores ansøgning til DGI. De
har bevilget os 25.000 kr. af de 30.000 kr. vi havde ansøgt om. Det er det største beløb vi indtil nu
har modtaget fra den pulje. Sidste år fik vi 21.000
og forrige år 12.500., så nu vil bestyrelsen kigge
på vores ønskeseddel og beslutte, hvad vi så vil
bestille.

Lørdag d. 2. maj åbnede klubben for brug af klubkajakker. De interesserede fik her tildelt en kajak
med tilhørende grej, som de foreløbig kan betragte som deres eget på de betingelser, som der står
angivet på opslaget indvendigt på porten. Så nu
kan alle medlemmer igen komme på havet. Det er
dog kun bådhallen der er tilgængelig. De øvrige
lokaler er fortsat lukkede.

Generalforsamlingen er udsat indtil videre, måske åbnes der op for at flere kan forsamles i juni.
Der vil derfor ikke blive opkrævet kontingent før
den har fundet sted. Der vil ikke blive nedslag i
kontingentet, da sæsonen jo kun lige er begyndt.
Dette anbefales både af DGI og DIF ud fra den
betragtning, at der er tale om force majeure og
kontingentet ikke dækker for x antal arrangementer, men mere for et generelt medlemskab af foreningen. Til gengæld bliver svømningen billigere
næste sæson, som tidligere nævnt.
Dækmole/strandpark
Som man kunne læse i Bornholms Tidende d. 4.
maj, er processen med den nye mole og strandparken forsinket. Dermed får det længere udsigter
med at få bedre forhold for os i klubben. Projektet
startede med flere idémøder i januar 2018, og vi
er en lille gruppe repræsentanter fra klubben, som
har været med hele vejen og såmænd også arbejdet på det flere år før da. Det arbejde, der skulle
være påbegyndt allerede sidste år, er nu udsat til
2021 eller måske 2022. Det kræver godt nok tålmodighed at arbejde sammen med myndighederne. På positiv siden kan vi dog notere os, at molen
og stranden stadig har første prioritet, og at der
også skal etableres sauna og toiletter, men vi vil
efterhånden gerne se det før vi tør tro på det.
Når der ikke sker så meget på hjemmefronten kan
vi jo glæde os over, at der til stadighed sker lidt på
kajakfronten rundt om på øen. Således har Sparekassen Bornholms Fond bevilget flådeselskabet

Atlanten 50.000 kr. til etablering af en trappesliske i Nørresand, så der bliver gode landgangsforhold for kajakker her – noget vi længe har ønsket.
Fonden har også bevilget 50.000 kr. til etablering
af en kajakbro i Teglkås havn. Vi er i klubben
desuden blevet konsulteret af havnekoordinator
Mikkel Høst, som sammen med Tejn borgerforening arbejder på at etablere en kajakbro og 2
sheltere i Tejn havn, så lidt er der da lidt at se
frem til.
Kalenderen
Maj
To-sø d. 20.-24.

Kajaktræf i Hullehavn
Juli

Lørdag d. 4.

Klubben har 30 års jubilæum

18.-25.

Havkajakroernes sommertræf
på Ærø er aflyst pga. corona.

Vi kan fortælle, at nattergalen slår sine triller mellem Nexø og Årsdale, og de første svællingekuld
er observeret på samme strækning. Træerne grønnes og frøerne kvækker, så der er håb forude!
Håber I alle er raske og ved godt mod.
Pas godt på jer selv og hinanden!

