
Kære alle,                                                                                                                    ultimo august 2003 
Ved indgangen til 2. halvårs sæson skal ledelsen på given foranledning herved understrege, at vores 
land endnu er krigsførende. Denne konstatering uanset det ved ledelsens og medlemmernes gode 
hjælp lykkedes at pågribe Saddam under festligholdelsen af vores 10 års jubilæum.  
Tiden er nu kommet, hvor der skal bygges bro mellem de stridende parter, bro mellem fortid og fremtid, 
bro over forskellige holdninger til elitegolf og amatørgolf, bro mellem øldrikkere og folk med mere 
udpræget mådehold, bro mellem tykke og tynde – lange og korte. Sidst og ikke mindst har ledelsen 
endvidere besluttet, at en del af vores ærværdige klubs ikke uvæsentlige formue skal anvendes til at 
bygge i første omgang én bro ved hul 9. Denne bro skal så evt. danne model for en eller flere broer, 
hvor dette skønnes hensigtsmæssigt.  
I den anledning udskriver ledelsen herved følgende halvt offentlige / halvt lukkede udbud for klubbens 
medlemmer, aspiranter, elever m.v.: 
  
De Hanegale / Tirsdagspigernes Venner udbyder hermed 1 bro over vandløbet ved hul 9. Arbejdet 
omfatter udførelsen af tegninger over broanlægget samt det videre arbejde med etableringen af denne. 
Det forudsættes at diverse jordarbejder og befæstelser samt materialer indeholdes i tilbudet. Tegninger 
og specifikationer skal godkendes af såvel ledelsen samt af golfklubbens baneudvalg. Også af denne 
grund har undertegnede præsident indvilliget i at indgå i baneudvalgets arbejde, hvorved vores 
ærværdige klub kan mønstre et flertal i udvalget.  
Det forudsættes, at broerne anlægges efter et klassisk design (eks. Augusta, South Carolina), der også 
omfatter anvendelsen af natursten, chaussésten eller lignende. Belægningen på broernes overflade 
skal være stabil ligesom broernes bæreevne gerne må kunne bære trafikken af diverse maskiner samt 
en samtidig passage af både Axel´s - og Carl Åge´s elvogne.  
Mhp. de forventede efterfølgende anlæg andre steder på banen kan overvejelser omkring  eksisterende 
vandløb og vandfald samt etablering af flere sådanne samt den æstetiske sammenhæng med broerne  
betyde ekstra point ved bedømmelse af projekter.  
Tilbud skal indeholde angivelser af opgaver for alle medlemmer af ”De Hanegale / Tirsdagspigernes 
Venner” f.eks. at ledelsen skal lede og alle øvrige udføre arbejdet efter nærmere angivelser. F.eks. kan 
man også forestille sig, at alle nødvendige godkendelsesprocedurer bæres igennem amtets teknik- og 
miljøudvalg af Niels Kr. Kirketerp. 
Tilbud afgives iht. Bygge- og Boligstyrelsens cirkulære af 10. oktober 1991 om pris og tid på bygge- og 
anlægsarbejder. Tilbud indleveres til præsidenten, vicepræsidenten eller skriverkarlen Le Grand Danois 
senest 31. august 2003.         
Efterfølgende afholdes licitationen en passende lørdag morgen primo september.  
Arbejdet forventes udført ved sæsonens afslutning.  
  
I den resterende del af efterårssæsonen vil arbejderne blive drøftet og planlagt i nærmere detaljer –
herunder også navneforslag til broen eller broerne – f.eks. De hanegales Bro, Tirsdagspigernes 
Venners Bro, Lørdagmorgengolfklubbens Bro o.s.v. 
  
På opslagtavlen er der opsat en ny liste med efterårssæsonens spilledage – og vi spiller igennem også 
i feriesæsonen. 
  
Gunnar Mylius P.                                      Michel Lapérriere                                      Hans Dahl      
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