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11. oktober 2004 
Kære ærede founding members, medlemmer, brobisser,1., 2 & 3. års aspiranter af  rette køn. 
                             
Der indkaldes herved til årets høring i vores ærværdige morgengolfklub, der vil finde sted i de 
sædvanlige lokaler i hul 19: Lørdag 30. oktober kl. 7.30 prc. 
Ved årets indkaldelse må ledelsen konstatere, at verden ændrer sig fra dag til dag og vi alle følger 
med – om vi vil eller ej. Alle skal til stadighed være parate til forandringer, udfordringer og så tit 
som muligt omstille sig til at være koncentrerede allerede fra hul 1. Det kan være svært og kræver 
fuld kontrol over sin mandighed, - også set i lyset af, at vi nu erfarer, at alle danske kvinder reelt 
”skriger på at blive voldtaget” ifølge påliderlige muslamske”  kilder – vistnok en herboende imam.  
Ved nærmere eftertanke må man medgive, at der er noget om snakken – konkret har ledelsen dog 
ikke direkte endnu følt sig direkte forulempet – men vi håber stadig – og vi træffes fortsat i 
mændenes lockerroom hver tirsdag og onsdag i den bedste omklædningstid. Vi forventer, at 
bestyrelsen i et forsøgsår vil anmode alle kvindelige medlemmer om at spille vores gode spil iført 
burka og sjal, hvorefter vi alle kan afgøre, om denne løsning fremmer koncentrationen om spillet. 
Ifølge imamen vil påklædningen forebygge ”onde tanker” – vi husker det nu som noget andet! 
Bliver det en varig løsning vil man kunne anbefale den nye bane i Hobro at gøre denne 
påklædning obligatorisk – også for at gøre lidt knæfald til de ivrige naturfredningsfolk, som 
tilsyneladende er besjælet med en særlig fundamentalistisk type religion, der ikke lader tidens 
religionskrige meget efter.   
 
Nu er det imidlertid ikke sikkert at banen i Hobro overhovedet bliver til noget - og når vi nu er ved 
det, - hvordan skal det så gå vores ærværdige amtsspiseborgmester, når den nye kommune og 
regionsplan skal implementeres? Han kan da ikke i længden nøjes med at være formandens 
ægtefælle. Vi forlanger, at han stiller op til valg til tinget, hvorved vi også kan knytte nærmere 
forbindelse til kongehuset, der i den p.t. vanskelige tid trænger til vor støtte og opbakning. Der er 
allerede flere frivillige i vores midte, der meget gerne vil hjælpe prinsessen. Anders Krogh tygger 
stadigvæk på et eventuelt tilbud til Joachim, idet vicepræsidenten er overbevist om, at begge har 
en tendens til at shanke. 
 
Ledelsen vil stille forslag om at øge både Anders og andres velvære ved at vi mødes på 
vinterhalvårets lørdage f.eks. fra 9 – 11 i fitnesscenter, svømmepøl og sauna på Scanticon 
Comwell, Rebild Bakker. Derved kan vi også hjælpe bette Peter fra Hadsund med at få slidt de nye 
hofter til. Vi vidste i øvrigt ikke, at man også havde disse i børnestørrelse! Han vil eventuelt også 
kunne besvare, hvorfor de kun skiftede hofterne – der var jo nok at tage fat på. Under disse 
samvær vil vi også forsøge at overtale Lars Kold til at gå lidt ned i handicap – han er faktisk selv 
ved at være lidt flov over at modtage alle de mange præmier. Inden årets høring vil ledelsen tage 
kontakt til hotellet for at høre om priser m.v.  
 
Forårets arbejde med etablering af de 2 broer over vandløbet på hul 9 er blevet almindeligt 
anerkendt i klubben – og roserne skal naturligvis rettes til især Peter Ravn. Uden hans bistand 
med diverse materialer og hjælpemidler var projektet ikke blevet så flot og godt, som det blev.  
Skal vi forsøge at gentage succesen på hul 18 (foran green) – og gerne med lidt svung på broen??          
 
Som sædvanligt forventes det at alle møder op til høringen, hvor vi spiller ud 8.30. Efter spillet 
serveres den stærke suppe á la Elly.  Skulle der være nogen, der har en syg moster eller lignende 
skal der meldes afbud på listen eller til undertegnede. 
 
Gunnar Mylius P.   Michel Lapérriere  Hans Dahl  
9839 1997   9839 2830   9837 3411 
 
NB. Ikke et ord om Carl Åge! 


