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Velkommen til sæson 2006 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2,  3, 4 & 6. års !!!!) + det løse. 
I går oplevede vi og alle vore almindelige dødelige klubkammerater og –veninder en af den værste 
gang aprilsnar, vi har oplevet i mange år! Vi troede tiden skulle være til golf på sommergreens og 
måske endda til at se Michel (le grand danois) i shorts - ganske vist mindst 15 dage senere end 
normalt. Men nej – det må være enten Vorherres eller Muhammeds straf – hvem end nogen har 
fornærmet mest. I lighed med vore brødre og søstre på de små ægte tæpper føler vi os dybt krænket –
og det er bestemt ikke nogen spøg eller vittighed – vi vil spille golf lørdag morgen! 
For at skaffe solskin og grønne greens indkaldes herved til dialogmøde, servering af noget af svinet og 
Arla produkter (nogen skal jo spise det) samt efterfølgende golf ”as usual”:  

Lørdag d. 15. april 2006 kl. 7.00 prc. 
Ledelsen vil erklære sig villig til at undskylde hvad som helst – bare solen vil skinne på vore lørdag 
morgener, som vi altså holder hellige, hvis det er det, det drejer sig om.  Vi må gentage, at vi fortsat 
føler os krænkede, og vi forventer at vore højeste ledere (statsministeren og dronningen) snarest gør, 
hvad vi forventer i vores dybt fornærmede situation.  Trods alt og den i øvrigt politiske komplicerede 
situation holder vi os fortsat loyale overfor regeringen, som på andre områder  synes at have pæn 
medvind – i al fald har den ingen modvind fra oppositionen.  Skulle der i den forbindelse måske fortsat 
være et enkelt medlem af vores klub, der fortsat har lidt hang til Socialdemokratiet, tilbyder ledelsen 
herved forsøgsvis bistand til psykologhjælp – det vil ikke være helt godt, såfremt de alle dør ud. Vi 
gennemfører også projektet  for at få erfaringer til de snart kommende ikke-ryger kurser.   
De politiske omstændigheder og bemandingen i fødevareregionerne tilsiger endvidere at vi udover 
golfslag bør slå nogle slag for fødevaresikkerheden og overvågning af smitsomme husdyrsygdomme –
bl.a. hos fjerkræ. Såfremt medlemmer af vores ærværdige klub antræffer én eller flere lørdagskyllinger, 
der hænger lidt med næbet, skal dette straks meldes til ledelsen. Alle bedes dog forebyggende holde 
god afstand til disse, hvilket normalt kun lejlighedsvis bliver et problem, når Michel går ud i sidste bold. 
Et tydeligt symptom på et begyndende sygdomsudbrud er, når man ser dem prustende og delvis røde i 
kammen gøre alt for at følge med vores i øvrigt sunde flok. Til almindelig forebyggelse imod smitterisiko 
fra birdies og albatros bør klubbens medlemmer lade sig vaccinere – evt. ved en såkaldt passiv 
immunisering ved at søge tæt/intim kontakt med en eller flere kropsduer – for fredens skyld helst i eget 
dueslag.  For at højne fødevaresikkerheden skal vi også alle være yderst årvågne overfor ”for gammel 
kød”. Mange troværdige vidner har set adskillige mandlige medlemmer trække rundt med noget sådan, 
hvorfor vi alle bør kontrollere både produktionsdag og evt. udløbsdato for indgåede kontrakter. 
  
Som opfølgning på efterårets 2005 høringen skal ledelsen oplyse, at alle der vinder retten til at lave 
næste lørdags morgenmad i fremtiden vil være forpligtet til selv at finde en afløser i fald man ikke selv 
kan indløse gevinsten. Princippet vil gælde uanset om man evt. allerede har meldt afbud til den 
kommende spilledag.  
  
Ledelsen har noteret sig, at enkelte medlemmer slet ikke eller kun meget få gange har deltaget i 2005. 
Vi stiller ikke krav om, at man skal være medlem af vores klub – kun forventer vi, at man - såfremt man 
har fået andre interesser eller generelt af outside agency er blevet stærkt begrænset i at deltage – vil 
melde ærligt ud. Der vil altid være mulighed for at deltage som gæst.      
Som sædvanligt skal evt. afbud meldes på den på sædvanligt sted ophængte liste eller til: 
  
Gunnar Mylius P.(præsident)          Hans Dahl (vicepræsident)         Michel Laperrière (dansker med udv. 
beføj.) 
9839 1997 – 2092 2597                         9837 3411                                            9839 2830  
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