Årsberetning for SOK 2017

Ja, så er der atter gået et år, hvor det som de foregående år er gået godt her i SOK, jeg
vil endda driste mig til at sige, rigtig godt.
Vi er jo en lille forening i foreningen, som består af nogle mennesker, de fleste 60+,
ja efterhånden må vi jo nok sige 70 +, -- som hver mandag formiddag møder op, de
fleste for at ro kajak, andre for at benytte motionsrum og nogle blot for at deltage i
det hyggelige og sociale samvær vi har fra kl. 12 med frokost--- snaps--- kaffe---kage---og en god snak.

Men foreningen har jo det formål, at vi er til støtte for Odense Kajakklub, og i
formålsparagraffen i vores vedtægter står der: ” Efter evne at kunne støtte Odense
Kajakklub”. ------- Og der er mange her i SOK, som evner og lyster, at støtter Odense
Kajakklub med opgaver af mange forskellige slags. ------Det være sig alt fra
vedligehold af udenoms arealer, rengøring, instruktion, tilsyn med installationer,
malerarbejde, varetagelse af bådeskur, låse-nøgleadministration, vask, afkalkning af
kaffemaskine plus andre nyttige opgaver. --- Ja selv en formand leverer vi til Odense
Kajakklub.
Nok med selvforherligelsen.

Vi har jo også haft nogle aktiviteter her i det forgangne år.
Det første vi havde var vores sommerfest, som Mette, som sidste år var tovholder på.
Da jeg desværre selv var forhindret i at være til stede, havde jeg en reporter på stedet,
som beretter følgende:
:”Mette Mule reserverer den 2.03 Regattabygningen til sommerfest 17---- som skal
afholdes mandag den 22. maj, sharp kl.14.
:Vi er som sædvanlig på vandet kl. 9.30 til en fælles kajaktur, dog med individuel fart
på kajakken og uden mål.
:Efter roturen mødes vi på klubterrassen, hanvæsener i sommerdress og hunvæsener i
sommerclothes og i fuld sol, så alle bliver varme og lækre.
:Pardannelser sker comme si, comme sa.
:Fuld af forventninger drager alle afsted arm i arm, til den store middagsmenu –
leveret og serveret.
:Kolde og varme retter bliver skyllet ned med lys og mørk druesaft.
:Stemmerne er herefter smurt til utallige saftige sange fra klubbens store sanghæfte.
:Der konstateres herunder afbud fra ”the Antonelli Orchestra”, der har Portugal som
spillested netop denne dag.

:Derefter bliver der slået mave udendørs, alt imens der er snik, snak og sludder, og
det stille vand og en kajak sniger sig forbi.
:En ihærdig DJ forsøger at få fut i danseskoene, men det bliver til et køligt forsøg på
irsk riverdance --- og godt nok med det.
:Alt i alt, så vid huskes, en dag med rolige aktiviteter, hyggeligt samvær og en
sommerlig sfære.
:Solnedgangen minder os om, at natten skal hvile sig, og dette indtil næste morgen
igen får øjne”.

Den 26.06 var næste arrangement, det var jeg desværre også forhindret i at være med
til, så atter en reporter måtte på banen.
Og jeg har modtaget følgende rapport:
:”Turen med overnatning til Vigelsø blev aflyst på grund af for få tilmeldte.
:Den blev erstattet med en èndagstur, men da der blæste en voldsom vind, måtte vi gå
i land ved Klintebjerg. --- Her nød vi frokosten i læ og solskin.
:Vel tilbage til klubben og efter kaffen, gik vi en tur i bakkerne på Stige Ø.
:Dagen sluttede af med hjemmelavede salater og grillmad – sange og hyggeligt
samvær.
:En god dag ---- som godt kunne gentages --- måske med lidt fornyelse”.

Weekenden den 19. - 20. august var vi atter i Tønder til den årlige tur på Vidåen. --Efterhånden er der jo flere og flere som kommer midt på ugen, så i år havde Ole og
Inge Marie til om fredagen arrangeret en tur til den tyske ø Helgoland, og de fik
følgeskab af 7 – 8 stykker mere. -- Efter sigende en spændende og oplevelsesrig tur,
og hvor de modigste dristede sig til, at komme tæt på, og næsten at klappe en sule.
Natten til lørdag og lørdag formiddag var temmelig regnfulde, men da kajakkerne
blev lagt i vandet ved middagstid var det klaret det op, og selve roturen forløb godt.
Ved pit-stop i Rudbøl, var serviceholdet klar, og vanen tro blev der serveret kaffe,
kolde drikke og hjemmebagt kage.
Enkelte valgte at stoppe her, medens resten fortsatte turen til Højer.
Efter at alle var vel tilbage til Tønder roklub, og der var blevet hentet mad, og
serviceholdet havde dækket bord, kunne alle ved 18-tiden gå til bords og nyde den
velfortjente middag, som Erni endnu engang havde formidlet.
Resten af aftenen forløb stille og roligt med kaffe, og nogle små gewesener fra en
flaske som Bo vist nok havde købt på Helgoland.
Stemningen var fin, snakken gik, sange blev sunget, og som aftenen skred frem,
begyndte folk stille og roligt at sive til deres respektive overnatningssteder.
Nogle enkelte var dog, før de gik til køjs, ude at smage lidt på Tønders vilde natteliv.
Endnu en fin tur, hvor jeg tror alle hyggede sig. --- Og på gensyn18.–19. august 2018.

Så blev det tid til vores julefrokost, som i år blev holdt mandag den 27. november.
Festudvalget kom til at bestå af: Thomas, Inge Marie, Helene og Berit, og med det
samme vil jeg sige dem en stor tak for det store arbejde de gjorde for at give os alle
en hyggelig dag.
Efter endt roning samledes vi for at kunne gå til bords kl. 13.00.
Da det nu snart var jul, var der mange som mødte op med nissehuer af forskelligt
udseende.
Ved vores tallerkener lå små sedler med forskellige gøremål, som skulle udføres
under og efter spisningen,- bl.a. kunne vi høre Anne Marie holde et mindre men
indholdsrigt foredrag om leverpostej.
Festudvalgets medlemmer opførte et lille improviseret stykke om nogle folk, som
Inge Marie skulle indvie i kajakroningens ædle kunst.
Som det sig hør og bør ved en julefrokost, blev der også sunget nogle julesange.
Både under og efter frokosten gik snakken som sædvanlig livlig og højlydt, og da vi
nåede hen sidst på eftermiddagen, begyndte folk så småt at takke af for at vende hjem
efter en hyggelig dag.
Ved 19 tiden var alt ryddet op, borde sat på plads, opvasken klaret og gulvet fejet og
vasket, og de sidste par lettere overrislede deltagere blev afhentet.

Det må være sundt at ro kajak, for vi kan konstatere, at SOK`s medlemmer er i både
fysisk og helbredsmæssig god stand.
Vi har jo den uskrevne regel, at vi kun giver opmærksomheder ved sygdomme og
dødsfald.
I det forgangne år har vi kun haft èt sygdomstilfælde, som heldigvis ikke var
livstruende.

Det var så lidt om hvad vi havde bedrevet i 2017.
Og vi er nu godt i gang med 2018 ----- og indtil videre har vi en tur til Odense Roklub
torsdag den 12. april, hvor vi er inviteret til at se deres nye klubhus og nyde vores
medbragte frokost, og de vil være vært med kaffe og kage og en lille èn til halsen.
Og så har vi Tønderturen den 18. - 19. august. ------ og mon ikke der ligger nogle
andre arrangementer og lurer.

Jeg har nævnt og takket nogle for den indsats de har gjort, men sluttelig vil jeg gerne
takke alle som på den ene eller den anden måde har bidraget med en hjælpende hånd
ved vores arrangementer og for Odense kajakklub i 2017.

