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Velkommen til sæson 2004 
Ærede founding members, medlemmer, brobisser,1., 2 & 3. års aspiranter af  rette køn. 
  
Som I alle ved, har vores ærværdige klubs brobisser i den forløbne vinter effektueret en del af de planlagte 
broprojekter. Ved opførelsen af den første bro var flere medlemmer ikke til stede, så derfor er det en glæde for 
alle, at der bliver en mulighed for at samle flere brobisser til opførelsen af endnu en bro på hul 9. Alle anmodes 
om at deltage i  

Projekt bro nr. 2 søndag d. 28. marts, 
hvor vi indleder med  morgenmad kl. 7.30 (rundstykker og kaffe) og gennemgang af arbejdsplan ved 
overbrobissen Peter Ravn. Efterfølgende bygger vi bro samtidig med, at klubben afholder arbejdsdag 
på alle huller og ved klubhuset. Vi påregner, at broen er færdig så interesserede kan deltage i klubbens 
arbejdsmatch kl. ca. 13.  
  
Brobygningen kan ses som vores ærværdige klubs bidrag i genopbygningen efter sidste års krig. 

Sikkert er det, at der slået mange slag på vores bane – og nogle har sikkert også ramt det tilsigtede mål. 

Lykkeligvis har vi ikke selv lidt tab i de mange slag – og ledelsen lever i bedste velgående. Såfremt 

nogle skulle gå rundt i den tro, at ledelsen ville blive udskiftet i lighed med restauratør, pro og 

golfmanager, kan vi til beuroligelse forsikre det modsatte. Ledelsen har heller ingen intentioner om at 

stille kritiske eller perfide spørgsmål på den kommende generalforsamling. Tværtimod vil ledelsen gå 

ind for tidens trend med sammenlægninger. F.eks. vil vi gå ind for en fusion med Hobro Fjord, hvis 

viceamtsbrobisseborgmesteren med familie  er forhandlingsvillig og såmænd også med Hadsund, som 

nok alligevel ikke bliver til noget. Vi ved i øvrigt kke, om det er Bettebrobisse Larsen vi skal forhandle 

med! Ellers har vi ingen holdninger til hverken kommunale, amtslige, nationale eller royale 

sammenlægninger, men vil alene interessere os for hvem vi selv ligger sammen med hvor, hvornår, 

hvis, hvorfor, hvorledes og hvordan samt hvor ofte (vi bliver jo alle ældre)!  

  

Ledelsen har allerede gennemført forhandlinger med klubbens nye restauratør Helle, og vi er glade for, 

at vi heller ikke i år bliver nødt til at tabe os (synligt). Vi vil  fortsat gennemføre vores 

morgenmadsarrangementer selvfølgeligt under ansvar for de nye møbler og det fine nye køkken, der 

har fået nyt komfur. Alligevel vil det nok lykkes præsidenten at brænde den varme ret på – men husk, 

der skal altså være en lidt brun skorpe. Altså fortvivl ikke – vi begynder sæsonen  

Lørdag d. 3. april 2004 kl. 7.00 
Skulle der være nogen, der kan finde en gyldig grund til afbud til åbningsdagen, skal der meldes afbud til 
ledelsen. Ved dårligt vejr (mere end 10 cm sne) udsættes åbningen i en uge. 
  
Gunnar Mylius P.(præsident)  Hans Dahl (vicepræsident) Michel Laperrière (dansker med udv. 
beføj.) 
9839 1997                                  9837 3411                            9839 2830  
  
Vedlagt:          Forårets program. Bemærk venligst, at der er plads til en udflugt i nærområdet 1. maj (Arrangør 
udpeges ved første morgensamling)  

Bemærk endvidere, at klubbens hjemmeside nu har 2 redaktører: Lars Kold og Torben Tiger 
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