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Bestyrelsens beretning til Årsmødet den 15.3.22.
Velkommen til endnu et Årsmøde i OK Klubben Esbjerg.
Vi ser tilbage på et år – der faktisk kun blev til et halvt i OK Klubbens regi.
Vi var lukket ned i foråret 2021 – dog havde vi fornøjelsen af en dejlig udflugt til
Fyn, hvor vi besøgte Morten Korch museet, spiste på Bogense hotel og sluttede
dagen i den flotte Kongsdals have.
Vi startede efteråret med Årsmøde i august.
Vi hørte om livet på Østerklev. Der var Carla der har gået på landevejen som en
del af sit studie.
Bedemanden fortalte om den verden, han gennem årene har haft sit virke i.
Karin Torp der siger vi skal skrue op for livsglæden og smilet.
Finns lange aktive liv i et eventyrligt liv, på godt og ondt.
Der blev fortalt om drengene på Livø, en fortalte om Dirch Passer og der er
blevet underholdt på harmonika.
Vi har hørt om Rumænien på godt og ondt – heldigvis rigtig meget godt bl.a. om
hvordan det er gået Ana Maria.
Vi har fået et indblik i hvad Hospice kan tilbyde når alvorlig sygdom rammer en.
Et bud på et nyt syn på litteraturen, dejlige Kim Larsen sange.
Fra Nordkap til Give til fods, sikke en præstation.
Julefest og afsluttende med en juletur til Vadehavscenteret og Tønder.
Vi har fået midler fra regeringens sommerpakke og derfor kunne vi afvikle de 2
udflugter til den favorable pris af 50,- pr. person.
Vi er nu 195 medlemmer.
Jeg vil gerne rette en stor tak, endnu en gang, til kaffedamerne, der trofast møder
op, dækker borde og servere for os alle.
Også en tak til mine bestyrelseskollegaer, for samarbejdet i det forløbne år.
Med disse ord vil jeg stille beretningen til debat.
Marianne Hansen
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