
  

Kære Founding members, members, danskeren, aspiranter  og diverse 
Generalsekretariatet, oktober 2003

  
Det begynder at værke i knæene for mange af klubbens ærværdige medlemmer, hvilket er et sikkert 
tegn på efterårets komme. I den anledning afholder ledelsen som sædvanligt i forbindelse med 
sæsonafslutningen en høring 

Lørdag d. 25. oktober kl. 7.30 præcis 
hvor der vil være mulighed for medlemmer for at komme med enkelte fornuftige og klare ideer og 
indlæg. Ledelsen har dog allerede afstemt forventningerne dertil til et passende lavt niveau. 
Efterfølgende plejer aspiranter at komme med enkelte småpip for bare at vise, at der er liv i dem. 
  
Som det erindres har sæsonen været præget af golfkrigen og den fortsatte eftersøgning af Saddam, 
som efter vores mening nu er indkredset og uskadeliggjort ved at konvertere ham til kartoffelavler og 
bobestyrer af en større gåsebillefarm.  
Der skal dog fortsat bygges fundamenter for - og bro(er) til en fredelig udvikling. Her tænkes der også 
på vores egne ideer om bro(er), der skal føres ud i livet i efterårets løb. Resultatet af den i sommer 
udbudte licitation af broprojektet vil blive offentliggjort ved årets høring. 
  
Ved samlingen vil der blive lavet en indsamling til fuld og endelig betaling for det store og 
omkostningskrævende indgreb, der skal ekstirpere Henrik Jacobsen (in toto) ud af den store danskers 
hoved. Det bliver ikke let, men det må og skal gøres – ikke alene for hans egen -, men også for vores 
alles skyld.  
  
Det er netop kommet frem i medierne, at det nu er videnskabeligt dokumenteret, at de dumme får for 
mange børn. Den samme problematik blev fremført i et sydligt naboland i første halvdel af 1900 tallet - 
dog uden større succes og gennemslagskraft. Nu er tiden måske kommet, hvor vi bør gøre noget ved 
sagen, hvis alvorlighed bliver krystalklar når vi bare kigger rundt i vores egen lille medlemskreds. Her 
skal ikke nævnes navne ---- nej! Den fornuftige vil straks spørge, om man ikke allerede skulle have 
grebet ind i vores forældregeneration og svaret er jo. Her skal der endvidere erindres om, at der sidste 
år på lignende videnskabeligt grundlag blev konstateret, at mænd er klogere end kvinder, hvormed 
ledelsen desværre samlet må ræsonnere, at det vil være indlysende uklogt at avle børn på dem. Altså i 
fremtiden må vores kvinder kun bruges til ”træning og vedligeholdelse” af nødvendige færdigheder 
(noget a la det, den tidligere skriverkarl  lever af). Ledelsen vil efterfølgende overveje, hvordan vi så får 
reproduceret os selv (altså bare ledelsen). Øvrige medlemmer og aspiranter behøver jf. ovennævnte 
fakta ikke at bekymre sig – får vi brug for assistance skal vi nok sige til.  
  
Husk at melde til eller fra til høringen, der som sædvanligt efter golfspillet vil blive afsluttet med en gang 
varm suppe. 
  
Gunnar Mylius P.                                      Michel Laperriére                                      Hans Dahl 
9839.1997                                                9839.2830                                                9837.3411 
  
  
NB.                Bemærk, at vores klub igen er på nettet – se nedennævnte adresse. Vi forventer der bliver udlagt 

spændende ting og sager på adressen 
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