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Ledelsen for vores ærværdige klub mødte tirsdag d. 3. maj op under spisningen for Tirsdagspigerne. 
Hensigten var at få disse damer til at invitere den klub, der som et tilnavn har erklæret sig som 
”Tirsdagspigernes Venner”, til en mere eller mindre seriøs match – bare i en eller anden sportsgren. 
  
Præsidenten indledte med følgende tema: 
”Medlemmerne i vores klub ”De Hanegale / Tirsdagspigernes Venner” har i tidens løb gjort meget for 
kvindekønnet i land og i by samt i både ind- og udland.  
Ledelsen skal dog ikke påstå, at vi yder mere end hvad vores høje alder kan tilsige, men ifølge 
forlydender kan det også være voldsomt nok.  
Vi ved dog med en stor grad af vished, at en del af vores medlemmer fortsat er yderst aktive og en del 
lever tilsyneladende lykkeligt efter devisen ”Man skal ikke græde over spildt sæd”.  
Måske er goderne ulige fordelt, hvorfor det med vores besøg også er hensigten at råde bod på denne 
uligevægt.  
Som det måske er nogen bekendt har vi som tema for vores sæsonindkaldelse reflekteret over 
sammenlægninger i al almindelighed: 

•         Nye regioner, hvor vi som klub vil gøre vores anstrengelser for at få Niels Kr. Kirketerp valgt 
som førstemanden i Nordjylland. 

•         Nye kommunale enheder, hvor vi skal sammenlægges i nye enheder. 
Vi har overfor Tirsdagspigerne også ønsker om sammenlægninger – måske mere lejlighedsvis eller 
bare engang imellem. Derfor har vi ligesom vores nuværende regering fundet det hensigtsmæssigt at 
hidkalde en opmand i form af Ib Larsen, der er af samme alder som regeringens og tillige har en stor 
erfaring. Ib har af klubben fået kompetencen til at forelægge diverse ideer for Tirsdagspigerne, hvilket 
refereres i det følgende: 
  
Spørgetema for opmanden Ib Larsens sondering af muligheder for sammenlægninger af 
Tirsdagspigerne og Tirsdagspigernes Venner: 
Vi forudsætter: 

� at klubberne fortsat skal leve hvert sit selvstændige liv – uanset enkelte medlemmers konstante 

tanker om sammenlægninger,  
� at vi fortsat vil opretholde en naturlig respekt klubberne imellem,  
� at visse ikke nærmere specificerede kønsforskelle har afgørende indflydelse for potentielle 

sammenlægninger,  
� at der i visse tilfælde kan være fysiske hindringer, der umiddelbart kunne være hindrende for 

sammenlægninger – og under alle omstændigheder kunne gøre det svært at finde et godt afsæt.  
� at en aldersspredning, der får den tunge ende til at vende nedad, kan være en hindrende faktor – 

en faktor, der skal tages bedst muligt hånd om - dog skal muligheder for en evt. afhjælpende og 
passende medicinering analyseres nøjere. Vi vil i vores medlemskreds undersøge om nogle 
allerede har indhøstet positive erfaringer heraf.  

� at begge parter kan tage initiativ til samvær; parterne har dog til enhver tid ret til at sige både ja 
eller nej.  

Mission:  
� At udbygge samhørigheden mellem vore to klubber – bl.a. ved passende sammenlægninger, når 

lejlighed bydes.  
� At fortsætte det gode spil, der allerede eksisterer indenfor og imellem vore klubber.  
� At udbrede den gode ånd til efterlevelse af andre klubber i klubben.  

Strategi: 
� Styrke respekten hos os hver især og os imellem  
� Fortsætte det gode samarbejde. Vi bør overveje hyppighed for samværet – er én gang 

om året nok for os?  
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