Årsberetning for SOK 2018

Så har vi sagt farvel til 2018 og er allerede godt i gang med et nyt år.
Men det er jo det forgangne år jeg her vil berette lidt om, der jo næsten er forløbet
som de foregående år.
Jeg synes stadig vi her i SOK kan være stolte af de bidrag vi yder til OK, i form af
vores mange gøremål, som er med til at få klubben til at fungere.-- Det være sig
synlige opgaver, men også opgaver som man måske ikke lige lægger så meget mærke
til, men opgaver som folk selv tager initiativ til, og som bare bliver gjort i al
ubemærkethed, og som er til gavn for alle i OK.
Som eksempel kan nævnes, at Mette på et medlemsmøde for nylig fremhævede, at
hun havde lagt mærke til, at køleskabet altid fremstår pænt og ordentligt, jamen det er
en ting som Elsebeth, i det stille, bare tager sig af, -- samtidig er det også er Elsebeth
der sørger for, at kaffemaskinen er afkalket og altid klar til brug.
Et andet eksempel Mette på mødet fremhævede var af mere miljømæssig karakter, i
det Lotte har taget initiativ til forskønnelse af vores område og kanalen, ved at
indsamle affald. Både organiseret, og spontant i hverdagen. --- En ting som vi måske
alle burde bidrage lidt med.
Nu har jeg blot fremhævet et par eksempler, andre opgaver, tiltag og personer, kunne
sandelig også fortjene at blive omtalt. --- Men det her var blot et par eksempler på
opgaver, som man måske ikke lige lægger mærke til bliver gjort.
En enkelt vil jeg dog yderlige nævne, det er Kaj, som yder en kæmpe indsats på
mange fronter, som er til gavn, ikke blot for os her i SOK, men for hele OK.
Men vi har jo trods vores mange gøremål, også haft tid til, ind i mellem, at hygge os
med nogle arrangementer.
Torsdag den 12. april var vi inviteret til at besøge Odense Roklub til hyggeligt
samvær. Vi var nogle stykker, der havde taget mod tilbudet, og vi kom ved 12-tiden
og spiste vores medbragte frokost sammen med rigtig mange af roklubbens
medlemmer og fik en god snak med mange af dem.
Efter frokosten blev vi vist rundt i deres nye flotte klubhus, som de har fået opført
efter den påsatte brand af det gamle klubhus.
Så blev det tid til vores sommerevent, som fandt sted mandag den 25. juni, dygtigt
arrangeret af Anette, Karen, Anne Marie, Inger og Ruth; - og med Finn som
turarrangør.
Vi startede med at ro ud til Tornø, hvor der blev serveret kaffe og hjemmebagt kage,
derefter roede vi til Klintebjerg, hvor vi spiste vores medbragte frokost, og
selvfølgelig med små klare til.
Efter frokosten begyndte folk at ro tilbage til klubben, hvor der atter var kaffe og
kage samtidig med socialt samvær og lidt spil på plænen.
Tiki Arne præsenterede en sød lille junior Tike, som blev beundret af alle.

Hen på eftermiddagen serverede festudvalget bowlere med forskellige frugtdrikke, og
jeg skulle hilse og sige, det var ikke det rene saftevand, men det smagte godt, og var
fint i det dejlige sommerveje, som vi var begunstiget med.
Sidst på eftermiddagen tændte vi grillen, og vores medbragte kød blev tilberedt, og
efterfølgende kunne vi indtage middagen, hvortil Ruth havde kreeret nogle flotte og
lækre fade med forskellige salater og grøntsager.
Efter vi havde spist, begyndte folk så småt at vende hjem, sikkert godt trætte ovenpå
en vellykket dag, og vi var heldige, vejrguderne var med os hele dagen.
En stort tak til arrangørerne for et vellykket arrangement.
Week-enden den 18. – 19. august var vi atter i Tønder for at ro på Vidåen fra Tønder
Roklub ud til Højer Sluse. - Det var vist nok 7. gang vi havde den tur, og når vi ser
tilbage er der vist ikke to ture, der har været ens.
Som de andre år er der en del, som ankommer flere dage før, for når man nu er kørt så
langt, kan man lige så godt få en lille ferie ud af det, og samtidig få lidt hyggeligt
samvær sammen med vennerne.
Lørdag formiddag blev biler kørt til Højer, og ved halv et-tiden var kajakkerne på
vandet i Tønder, og første etape mod Rudbøl kunne begynde.
Inden vi tog afsted, var der en del snak om hvor det var bedst at starte, om det var i
Højer, Rudbøl eller et helt tredje sted, i det vejret måske ikke lige synes at være det
bedste. – Men heldigvis skar Finn igennem og sagde: ” Nu ikke så meget snak, vi
ror samme rute som vi plejer. --- Og det viste sig så også, da vi først var kommet på
vandet var der ingen problemer, og nogle havde endog sans for at plukke smukke
gule blomster fra åkanderne, som stod i fuldt flor i kanten af åen.
Alle nåede velbeholden til Rudbøl, hvor det uundværlige servicehold, anført af
Marcel, som sædvanlig var klar med kaffe og kage.
Efter hvil, kaffe og kage i Rudbøl begav vi os ud på de sidste ca. 10 km. til Højer, for
derefter i biler at vende tilbage til Tønder, for at gøre os klar til, at indtage
aftensmaden ved 18-tiden, som Erni som sædvanlig havde sørget for. – Menuen, som
Fusser hentede, var først noget varmrøget laks og som hovedret fik vi nogle snitzler,
og der til en masse forskellige salater.
Aftenen forløb som sædvanlig med hyggeligt samvær, snakken gik lystigt, og der
blev da også sunget nogle sange.
Tak til alle som hjalp til med kørsel, borddækning, opvask, oprydning, hjemmebagte
kager og ikke at forglemme, forplejning i Rudbøl.
Ved vores julefrokost mandag den 3. dec. havde vi et helt nyt hold på banen, som
festudvalg.--- Det var Ruth, Inger, Lotte, Marianne og endnu en Lotte. -- Fem yderst
kreative damer, som hver især bidrog til, at vi fik en god og hyggelig eftermiddag.
Tidligere har vi fået maden ude fra, - men de her damer, de ville det anderledes, de
ville selv lave maden, og forslagene til hvad der skulle på bordet var mange.
Der var alt fra sild og laks til rødkålssalat, grønne salater, flæskesteg og ost, plus
andre lækre ting - Ja, selv vegetarer var der tænkt på.

Trods det store udvalg af retter, holdt man sig, til Johannes` store tilfredshed, inden
for budgettet.
Efter frokosten var der nogle små julelege, og Ole demonstrede hvordan man skræller
en appelsin, og noget med noget tovværk.
Ved syvtiden var der ryddet op og alle spor næsten slettet, og vi kunne med god
samvittighed forlade klubhuset.
En stor tak til festudvalget, for det store arbejde de gjorde, for at vi alle fik en god og
fornøjelig julefrokost.

Der var lidt om hvad vi foretaget os i 2018, og som jeg nævnte i indledningen er vi
godt i gang med 2019.
Arrangementer vi indtil videre har på bedding er turen til Tønder den 17 – 18 august.
Men vi arbejder også benhårdt på, bl.a en tur her i foråret lig den vi havde sidste år,
samt en genvisit af Odense Roklub.
Vi ser også frem til Johns og Anettes foredrag, ledsaget af billeder, om deres tur til
Svalbard.

