
 

Glæden ved at beskæftige sig med foreningsarbej-

de har trange kår, når man primært skal forholde 

sig til og informere om restriktioner og vejlednin-

ger fra højere sted. Og så er vi endda i den heldige 

situation, at vi faktisk har kunnet dyrke vores 

sport på næsten sædvanlige vilkår. Det vi savner 

er klublivet og samværet uden begrænsninger, 

men det får vel en ende i løbet af sommeren. 

 

Klubhuset 

Det varme vand koblet til, så huset igen er fuldt 

funktionsdygtigt. Det betyder ikke, at vi kan bade 

individuelt eller at der ikke er mere at gøre med 

huset. Vi er i øjeblikket ved at indhente tilbud på 

udskiftning af den udvendige beklædning, som har 

gjort det godt, men længe har trængt til renove-

ring. Huset blev bygget af genbrugsmaterialer fra 

arbejdsskure i det tidligere stenbrud og indviet 3. 

maj 1951. Det har således holdt i 70 år, og så kan 

man vel ikke forvente meget mere. Vi har gennem 

årene sparet penge op til husets vedligeholdelse, 

og når vi kender prisen, vil vi søge støttemidler fra 

DGI´s pulje. 

 

Du skal nu igen skrive dine kilometer ind i rojour-

nalen og ikke længere sms’e dem til Kirsten. 

 

Som tidligere meddelt kan man fortsat hente ka-

jakker og grej og ro en tur. Klubbens grej kan 

fortsat benyttes, bortset fra svømmeveste. Hvis 

nogen ønsker at benytte disse, skal de henvende 

sig til Lotte på 28 87 65 14 og kan så få udleveret 

en vest til personligt brug ligesom sidste år. Skulle 

der være en enkelt, som har klubgrej liggende fra 

sidste år, bedes I aflevere dette snarest. Husk at 

sætte navn på posen! Klubkajakker (omkring 

cockpit og ved bærehåndtag), pagajer og skørter 

vaskes med sæbevand og skylles efter brug. Der 

står spande, svampe og sæbe fremme ved vandha-

nen. Toiletterne må benyttes, men bad og om-

klædning foregår derhjemme. Romaskinerne må 

kun benyttes udendørs, da der ellers ligesom ved 

bad og omklædning stilles krav om daglig stik-

prøvekontrol, hvilket vi ikke kan honorere. 

 

Anskaf din egen redningsvest 

Fra næste sæson vil svømmevestene ligesom våd-

dragterne kun kunne bruges af kursister under 

instruktion og ellers blive pakket væk. Alle med-

lemmer skal derfor i løbet af året selv anskaffe sig 

 

deres egen svømmevest af hensyn til hygiejne og 

pasform, da det må betragtes som personligt ud-

styr. 

 

Generalforsamlingen 26. maj 2021 kl. 19-21 

Vi må pt. være 25 personer indendørs, hvilket 

forventes at stige til 50 d. 21. maj, så vi kan sag-

tens være der alle, men det kan knibe med at 

overholde afstandskravene i opholdsstuen. Derfor 

må vi i år kræve tilmelding, så vi kan forberede os 

bedst muligt. Ring eller text Hans på 30 22 46 15 

eller send en mail på hketil@gmail.com senest 

dagen før. Der er krav om coronapas og paskon-

trol samt brug af mundbind, når man ikke sidder 

ned. Klubben giver kaffe og brød. Skulle der 

komme nye retningslinjer inden mødet, vil I få 

besked. 

 

Bestyrelsen har forslag om en nødvendig ændring 

i vedtægterne: § 8.4 i vores vedtægter lyder såle-

des: ”Formanden og kassereren tegner klubben.” 

Efter krav fra vores nye bank Arbejdernes Lands-

bank tilføjes flg. punktum: ”De har begge fuld-

magt til foreningens konto og kan hæve hver for 

sig.” 

 

Næstformand Thomas Hansen genopstiller ikke, 

så vi efterlyser et nyt bestyrelsesmedlem eller en 

suppleant. 

 

Standerhejsningen 25. april 

 

En lille sluttet skare fik sæsonen indledt ved at 

hejse standeren i strålende sol. En lidt tam forestil-

ling uden kaffe. Bordene blev stillet frem, så nu er 

det sommer, og havet er 10o. 
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Forkastning 

Der kommer ikke til at ske noget med forkastnin-

gen i år. Projektleder Isabella Marckmann Han-

sen/Maria Jørgensen håber stadig på etablering i 

2022, men måske bliver det først i 2023. Hoved-

udfordringen ligger stadig i håndteringen af spil-

devandet, så vi må fortsat væbne os med engleag-

tig tålmodighed og håbe det bedste. 

 

Instruktion 

Instruktionen som vi kender den er aflyst indtil 

videre. Vi undersøger mulighederne for at gen-

nemføre et kortere, mere koncentreret forløb sidst 

på sommeren. 

 

Redningsøvelser - nye boller på suppen 

For at kunne stå inde for klubbens sikkerhedsni-

veau over for hinanden, har bestyrelsen besluttet, 

at alle medlemmer fra næste sæson hvert år skal 

vise, at de kan gennemføre bugsering og makker- 

og selvredning. Dette er et krav, som er gældende 

i de andre kajakklubber her på øen og et krav, som 

bestyrelsen længe har ønsket at indføre. Vi skylder 

hinanden at vide, at dem man ror sammen med, 

har de nødvendige færdigheder og rutiner i en 

given situation. 

 

Vi vil allerede i år tilbyde mulighed for at øve 

redningsrutinerne. Vi har derfor booket 2 tider i 

Rønne svømmehal lørdag d. 22. og 29. maj, begge 

dage kl. 15-17. Det er gratis, men der er krav om 

coronapas og brug af mundbind i foyeren. Vi mø-

des kl. 14 i klubben og pakker traileren. 

 

Hvis du ikke har mulighed for at deltage i svøm-

mehalsarrangementet kan du i stedet møde frem 

en af de 5 onsdage i juni kl. 17-20 og træne red-

ningsøvelser og bugsering under en erfaren roers 

vejledning. Disse aftener vil der være åbent for 

varmt bad og omklædning, hvis du medbringer 

coronapas. Selvom det altså ikke er obligatorisk i 

år, vil vi opfordre alle til så vidt muligt at tage 

imod i et af ovenstående tilbud. 

 

Kalenderen 

 

Maj 

 

Lørdag d. 22. Redningsøvelser kl. 15-17 

 i Rønne svømmehal 

 

Onsdag d. 26. Generalforsamling kl. 19-21 

 

Lørdag d. 29. Redningsøvelser kl. 15-17 

 i Rønne svømmehal 

Juni 

 

Her onsdag redningsøvelser kl. 17-20 

 

Onsdag. d. 2. Bestyrelsesmøde kl. 17-19 

 

Torsdag d.10. kl. 8 – søndag d. 13. kl. 12 

 Kajaktræf i Hullehavn  

 

 

 

Forsvarsministeriet har grundet nedskæringer 

foretaget investeringer i nye mini fregatter 


