
Skærtorsdag 24. marts 2005

Velkommen til sæson 2005 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2,  3, 4 & 5. års !!!!) + det løse. 
  
Der er løbet meget vand i Estrup Dam siden sidst – og der kommer nok mere til. Her på det sidste betyder dette, at 
den sidste sne er ved at forlade vores udmærkede legeplads. Imidlertid har man i klubben været på kursus i ”fra 
forening til forretning”. Vi skal her undlade at tolke udbyttet, men blot konstatere, at greens først bliver åbnet d. 
2. april. Samme dag har man dog for at holde både os og eventuelle greenfeegæster borte valgt at afholde 
arbejdsmatch - klubben er lukket denne dag! Forretninger, der ikke passer at være der, hvor omsætningen er, 
plejer at dø en stille og rolig død. Vi skal og vil overleve, men desværre kan vi først af de nævnte årsager holde 
åbningsmatch med mødetid  

Lørdag d. 9. april kl. 7.00 prc. 
Som altid er vores klub loyal overfor den til enhver tid siddende regering (- i al fald lige for tiden), hvorfor 
ledelsen hermed finder det nødvendigt at indstille overfor medlemmerne, at man sikrer sig, at man hver især kan 
stå inde for både ens egne handlinger og økonomiske forhold samt for ægtefællers eller samboendes tilsvarende. 
Vi finder det dog for nærværende ikke bydende nødvendigt at lave en spørgeskemaundersøgelse, men vil blot 
anmode medlemmerne om at reflektere over spørgsmålene. Al sammen for at forebygge at f.eks. Niels Kr. kunne 
komme i mediernes vridemaskine – er fanden løs i Vildmosen og hvad har Kate egentlig gang i ? – og er Keld 
helt medvidende om mor Mie´s  økonomi og fritidsinteresser + sit eget løsøre? Kunne det have økonomiske 
konsekvenser, når Aksel går på pension for 3. gang – for ham eller for alle vi andre?    
  
Når og hvis alle de mange planer om baner i vores nærhed bliver etableret kunne en spørgeskema-undersøgelse  
komme på tale - bl.a. også for at danne et bedre grundlag for, hvem vi bedst kan undvære – og her skal der igen 
ikke nævnes navne – og slet ikke ---!! 
Det er højaktuelt med sammenlægninger, og vi har da også fortsatte overvejelser om igen at lægge os sammen 
med Tirsdagspigerne – det begynder bare at knibe med at huske hvorfor og hvordan. Ledelsen er dog nu indstillet 
på, at der skal være frit valg og ikke bare satse på en enkelt af klubberne. Vi har som bekendt ofte inviteret til 
samvær, men dog uden at vi er blevet geninviteret af dem.  Igen inspireret af regeringen har vi planer om at sende 
en opmand - gerne i samme aldersklasse som regeringens, der som problemknuser skal medvirke til en bedre 
sameksistens. Vi påtænker derfor at sende vores ærværdige tidligere medlem Ib Larsen mhp. at få noget godt op 
at stå sammen med pigeklubberne.  
  
Samværet med pigerne vil endvidere give os alle mulighed for at vurdere sandheden af videnskabens aktuelle 
konstatering af, at mænds hjerner er større end kvinders ditto. Dette er dog ikke overraskende, når der erindres om 
debatten under vores efterårshøring i 2003, hvor det netop var bevist, at mænd er klogere end kvinder. Ledelsen er 
imidlertid klar over, at der indenfor vore egne rækker er stor spredning på både størrelser og effekt – i begge 
ender. Vi vil gerne medvirke til at opklassificere flest muligt – og især aspiranterne vender den tunge ende nedad. 
Det er yderst beklageligt at konstatere, at vi for første gang i klubbens historie skal have en 5. års aspirant – 
pinligt! Vi må simpelthen kræve større og flere initiativer fra denne gruppe . I skal ikke bare nyde – I skal yde.  
      
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 . Vi vil dog forsøge at overtyde bestyrelsen om 
at det nok vil være fuldt forsvarligt at åbne i løbet af maj måned (dog først efter alle heligdagene). 
  
Gunnar Mylius P.(præsident)  Hans Dahl (vicepræsident) Michel Laperrière (dansker med udv. beføj.) 
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