
  
  

Oktober 2005

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2,  3, 4 & 5. års !!!!) + det løse. 
  
Himmelen er kraftig efterårsblå  og trods mange solskinstimer mærkes det alligevel, at efteråret er på 
vej, hvorfor den altid forudseende ledelse hermed tager tiltag til at afslutte årets sæson på værdig vis 
ved at afholde en høring  

Lørdag d. 5. november kl. 7.30 præcis. 
Som sædvanligt vil der være mulighed for - hvis sådanne skulle forefindes - at fremføre fornuftige 
synspunkter og ideer til fremme af spillet og samværet i vores klub. Som bekendt er der i årets løb 
indført enkelte ændringer, der simpelthen har været nødvendige, medmindre ledelsen hver eneste 
lørdag skulle stå stand by til morgenmadsproduktionen – og uden denne mener vi, at det nok ville være 
umuligt at frembringe det spil og på det plan, der er klubbens varemærke. 
Hovedtemaet tager som sædvanligt afsæt på et højere plan end de daglige smågniderier og med 
overskriften: 

”Hva´ lavede vi medens vi ventede på prinsen?” 
  

Globaliseringen og outsourcing, har det indflydelse på os ? Bestemt ja - se bare hvor glad 
vicepræsidenten er blevet for østeuropæiske piger, der kan en hel masse og næsten ingenting koster. 
Skriverkarlen er f.eks.  outsourcet for mange år siden og er tilmed en af de første succeser i 
integrationsprocessen – før det blev et problem – og så har han endda placeret sig højere end 
matchgruppe 5. Med vores sædvanlige omstillingsparathed vil vi naturligvis gå ind i alt det nye, bare vi 
kan få lov at lave det vi plejer. For at styrke fremtiden er det dog nødvendigt med flere ændringer. 
Tronfølgeloven skal ændres – dog under forudsætning  af, at det ikke  får indflydelse på ledelsen af 
vores klub. Vi skal drøfte lighed og ulighed – kan der indføres en større retfærdighed, lighed/ulighed i 
tildeling af slag og i handikapsystemet. Racismen påkalder sig fortsat befolkningens interesse – er det 
f.eks. for groft, når vi kalder skriverkarlen for ”dansker”? 
Regionalt ved vi ikke rigtigt, hvor vi er. Vi skal dog udnytte muligheden for at få Niels Kr. outsourcet til 
regionsledelsen og medvirke til, at den kommende Rebild Kommune kommer til at stå tydeligt på 
scorekortet.   
  
Vi har i år oplevet en faldende respekt for et af grundelementerne i vores lørdagsspil. For mange tabere 
melder fra til den efterfølgende lørdag eller endda udebliver for den tjans, som man har vundet retten til 
at udøve. Bodsystemet, der blev indført i sommer, kan drøftes (kort), hvorefter vi ønsker diverse regler 
nedskrevet som bilag til vores vedtægter. Ledelsen påtænker endvidere at indføre et klippekortsystem, 
som vil blive forelagt ved høringen. 
  
Under høringen vil ledelsen endvidere overveje, om der skal ske forfremmelser eller det modsatte af 
medlemmer. For at sige det kort, har det f.eks. ikke udløst ros, at Anders (5.års aspirant på prøve) har 
giftet sig uden at spørge forlov samt afviklet en 50 års fødselsdag uden en mulighed for at ledelsen 
kunne deltage!   
  
Husk at melde til eller fra til høringen, der som sædvanligt efter golfspillet vil blive afsluttet med en gang 
varm suppe (der opsættes liste på opslagstavlen). 
  
Gunnar Mylius P.                                      Michel Laperriére                                      Hans Dahl 
9839.1997                                                9839.2830                                                9837.3411 
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