
 

Shelter projekt 

Som man kunne læse i Bornholms Tidende d. 9. 

januar og på Bornholm.nu har Nordea fonden støt-

tet vores shelter projekt til i alt 400.000 kr. med 

60.000 kr. Derudover har Velux fonden bevilget 

50.000 kr., og Bornholms Brandforsikring 25.000 

kr. Vi har fået afslag fra Sparekassen Bornholms 

fond, men vi har syv skud tilbage i bøssen, så vi 

kommer forhåbentlig tættere på målet. Ilsebil 

Hansen fra kommunens Natur og Miljø udvalg er 

ved at indhente tilladelser og dispensationer fra 

diverse myndigheder og lodsejere, så de fire klub-

ber er efter 15 års indsats godt på vej til at realise-

re vores vision om et sammenhængende net af 

primitive kystnære overnatningsmuligheder hele 

vejen rundt om Bornholm. 

 

Ifølge Bornholms Tidende d. 20. februar er Natur-

styrelsen Bornholm ved at etablere 4 nye kystnære 

teltpladser på deres egne arealer. Det flugter jo 

fint med vores og andres shelterplaner. Hvis alle 

planer lykkes med op til 20 overnatningsmulighe-

der, er Bornholm godt dækket ind, og de fire ka-

jakklubber vil kunne give hinanden high five og 

med god samvittighed sige ”Mission accomplis-

hed”. Vi vedhæfter et kort med alle eksisterende 

og planlagte telt- og shelterpladser. Nogle af de 

nye etableres i år og resten forhåbentligt i 2022. 

 

Svømning. 

Med udgangen af februar skulle vi have haft 21 

timer, men kun fået 10 timer, idet 10 timer er af-

lyst pga. covid og 1 time pga. reparation af 

svømmehallens tag. Vi har booket 4 mandage i 

april: 5. april kl. 17-18 og 12., 19. og 26. kl. 19-20 

Derudover 3 timer en lørdag som var beregnet til 

svællingernes redningsøvelser. I får selvfølgelig 

besked, hvis hallen åbner. Da deltagerne har betalt 

400 kr. for 30 timer, må vi finde en kompensati-

onsordning for dem, der deltager næste sæson og 

en tilbagebetaling for dem, der ikke fortsætter. 

 

Corona pulje 

Vi har modtaget 10.500 kr. fra hjælpepuljen pga. 

nettotab på instruktion 2020. 

 

Nexø strandpark/mole 

Kim, Niels og Hans, som sidder i udvalget for 

strandparken, er blevet bedt om at udarbejde et 

skitseforslag til vores nye kajabro. Efter samråd  

 

har Kim lavet disse tegninger til en mulig løsning 

med en flydebro. 

 

Bornholms Tidende har ved to lejligheder bragt 

indsigelser mod projektet. – sidst fra Klaus Her-

mansen, hvis kritik går på, at der ved skybrud ud-

ledes urenset spildevand i det planlagte badeom-

råde. Kommunens svar er, at man tager problemet 

seriøst og har foretaget mange målinger og bereg-

ninger. En løsning kan være at føre spildevandet 

200 meter ud via en havledning, hvor det vil blive 

ført bort af de langsgående strømme. Vi får se, 

hvad det ender med. 
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Nyt bestyrelsesmedlem. 

Vi minder om, at Thomas ikke genopstiller til 

bestyrelsen til næste generalforsamling, og vi vil 

derfor opfordre jer alle til at overveje at træde ind 

i arbejdet. 

 

Test af tørdragt 

Kim Bentsen skriver i en hilsen til klubben: ”Jeg 

var nede og tage temperaturen i Kroggårds sten-

brud i dag. Rimelig koldt - termometeret viste nul 

grader. Skulle lige tjekke tørdragten. I en kold tid 

er det jo rart at vide, om den er tæt. Den blev god-

kendt, lidt indsivning ved knæene ellers ok, så den 

får en tur mere med lidt imprægnering. Jeg må se 

om jeg kan etablere adgangsvej ved klubben og få 

støvet kajakken af når vejret tillader det, og så 

håber jeg på, at det snart igen bliver muligt at ses 

til lidt aktivitet.” 
 

Faktisk burde alle ejere af tørdragter teste den en 

gang imellem – dog ikke nødvendigvis i frostvejr. 

 

Den tynde kalender 

 

Ingen planlagte aktiviteter. 

 

Generalforsamlingen er udsat indtil videre. Vi vil 

gennemføre den, så snart det er muligt og ligele-

des standerhejsningen. 

 

Forårets instruktion er foreløbig usikker – måske 

vil vi lave et koncentreret forløb senere på året. 

 

Forårstræf i Hullehavn – se vedhæftede fil. 

 

 

Alternativ vinterbadning 


