
 

 

I morgen, søndag d. 1. maj, skyder vi den nye 

sæson i gang ved standerhejsningen kl. 10-12. 

(Så kan du stadig nå at deltage i diverse 1. maj 

arrangementer). 

 

Bestyrelsen har lagt en plan for hele sæsonen. Vi 

vedhæfter den som særskilt fil, så kan du printe 

den ud og sætte den op på opslagstav-

len/køleskabet. Der kan komme flere arrangemen-

ter til i løbet af sæsonen, men det vil du løbende 

blive orienteret om. Kalenderen er altid ajourført 

på vores hjemmeside. Onsdag kl. 17-20 bliver 

fælles roaften i år – første gang allerede d. 4. maj. 

Her vil du kunne få hjælp til bugseringsøvelser, og 

også hvis du mangler at lave nogle af de øvelser, 

som nu er blevet obligatoriske og som skal gen-

nemføres inden 1. juli. Der er nu også åbnet for 

vandet udendørs. 10 medlemmer arbejdede effek-

tivt et par timer til forårsrengøringen, så lokalerne 

nu fremstår fine. Kim Bentsen har lavet en flot 

hylde til privat grej på bådhallens sydvæg. Kom-

munen har ryddet slæbestedet for sten, så nu er der 

ingen undskyldning for ikke at komme i gang. 

 

Svællingerne har klaret svømmeprøver og red-

ningsøvelser. De grundlæggende ro teknikker er 

introduceret i stenbrudssøen, og 5. maj skal de på 

havet for første gang. To har meldt fra, så der er 

nu 6 på holdet. 

 

Niels har længe arbejdet med facaderenoveringen. 

Sparekassen Bornholms Fond har allerede bevil-

get 30.000 kr., og 1. juli forventer vi at have svar 

fra de øvrige ansøgte fonde. Bestyrelsen vil så 

beslutte, hvor meget vi vil sætte i gang. 

 

Mandag d. 25. april var der borgermøde på Mø-

belfabrikken om strandparken, torvet og trafikom-

lægningen. Debatten om strandparken og forkast-

ningen, som har vores store interesse, fyldte ikke 

ret meget, da der ikke var meget nyt at fortælle. 

Man arbejder stadig på at løse spildevandsproble-

met, ligesom der arbejdes videre med politisk 

godkendelse af budgettet, projekteringen og myn-

dighedsgodkendelser. Planlæggerne mener nu, at 

indvielsen kan finde sted 2024. Det årstal har ikke 

været nævnt før – altså endnu en gang et års ud-

sættelse. 
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