medlem af

Klubturen d. 24. august gik fra Hammerhavn til
Sandvig havn, tilbage og videre til Vang pier,
hvor vi badede og spiste vores medbragte inden
vil sluttede i Hammerhavn med en is. En smuk
sommerdag med fuld sol, fladt vand og blomstrende lyng. Michael og Hans var langt inde i
grotten nord for Hammerhavn – må huske en kraftig lygte næste gang.
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Weekend turen d. 7.-8. august
Vejrudsigten var ikke så god. Derfor valgte en
håndfuld at melde fra på forhånd, men 14 tog til
Tejn og fik en dejlig tur med fladt vand og sol til
Saltuna. Her etablerede man lejr, lavede mad og
spiste på stranden. Merete fra HOK bød på pandekager med honning. Bålfadet blev tændt, og
man hyggede sig i skumringen, indtil mørket
sænkede sig.

Michael med dagens fangst – en stor markeringsbøje fra Hamborg, som skal bruges til
hoppebold eller gynge.

Liggende madlavning
Ny attraktion tæt ved Salomons kapel: hundredvis af stablede stenpilte
Forkastningsmødet d. 28. august
Arkitektfirmaet Hasløv & Kjærsgaard havde udarbejdet et forslag, som skulle indsendes til godkendelse af Kystdirektoratet. Det var et meget
amputeret forslag i forhold til den oprindelige
plan, et forslag som ifølge de involverede parter
ikke ville have den fornødne virkning til at kunne
realisere de ønskede faciliteter og aktiviteter langs
den bagved liggende kyst, herunder forbedrede
forhold for isætning af kajakker. Der skal derfor
udarbejdes et nyt forslag, hvilket vil forsinke processen.

Aftensmaden indtages med bål og udsigt

Søndag var der tidlig afgang kl. 8. Gråvejr med
tiltagende vind og bølger. Efter en kort pause i
Bølshavn sluttede turen i Vigehavn.

Arbejdslørdag
Lørdag d. 5. oktober mødes en håndfuld medlemmer for at ombygge bådhallen med nye bådstativer for at skabe bedre plads til kajakkerne. Så
hvis du skal bruge din kajak denne dag, skal du
være forberedt på lidt kaos.
Julefrokost
Vi har fået spørgsmål om dato for årets julefrokost, hvorfor vi allerede nu, som traditionen tilsiger os, har fastlagt den til den første lørdag i december, nemlig d. 7. december kl. 17. Er der nogen, der vil stå for tilmelding og koordinering af
menuen?
Kalenderen
Ugentlig roaften hver torsdag i sommersæsonen
kl. 17-20. Der vil så vidt muligt være en erfaren
roer til stede.
September
Lø/sø d. 21./22.

Det må være det, man forstår ved et skovtoilet
1. hjælps kursus
8 medlemmer deltog fra Nexø Kajakklub. Dejligt
at så mange sætter sikkerheden højt.
Åbent hus lørdag d. 1. september
Der var dømt hyggedag i klubben med journalist,
fotograf, medlemmer og et par interesserede, som
blev skrevet op til næste års instruktion. Der er
p.t. 13-14 interesserede skrevet op.
Ny flydebro i Svaneke havn
Svaneke havn har fremstillet en flydebro, som
ligger ved slæbestedet. Nu venter vi bare på, at
den bliver søsat, så vi kan få glæde af den.
Vintersvømning
Vores vintersvømning starter mandag d. 7. oktober kl. 19-20. Hvis du vil være med, skal du indbetale 450 kr. på klubbens konto 0654-545737505
eller på MobilePay 395008. Husk at angive navn
og svømning. Se mere på hjemmesiden.
Milos
3 af vore medlemmer har været på kajakferie på
den græske ø Milos. Vi vedhæfter en lille beretning til inspiration.

Klubtur kl. 9-16. Vi pakker
traileren og opsøger andre
kyststrækninger. Vejrudsigten tyder på en tur på østkysten. Tilmelding til Thomas
sportex@hotmail.dk
Oktober

Mandage

Svømning for tilmeldte starter mandag d. 7. kl. 19-20

Lørdag d. 5.

Ombygning af bådhallen

Søndag d. 6.

Sheltergruppen tager på research tur på strækningen fra
Gudhjem til Dueodde som
indledning til det næste shelterprojekt.

Lørdag d. 26.

Klubtur kl. 9-16. Vi pakker
traileren og opsøger andre
kyststrækninger. Tilmelding
Thomas sportex@hotmail.dk

Søndag d. 27.

Standerstrygning kl. 14.

Tirsdag d. 29.

Bestyrelsesmøde kl. 16
December

Lørdag d. 7.

Julefrokost

