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Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2,  3, 4, 5 & 6. års !!!!) + det løse. 
 

Bladene falder stille og roligt og det blå lys fra fjernsynsskærmene i de små hjem bliver tydeligere 
og tydeligere, tidligere og tidligere på aftenerne. Vi tager nok ikke helt fejl, når det skyldes, at 
efteråret og vinteren nærmer sig og dermed også den årlige høring i vores ærværdige klub. Det 
meddeles herved, at høringen vil blive afholdt  

Lørdag d. 28. oktober 2006 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. For en gang skyld vil det 
måske være passende på dagen at konstatere - i lighed med tidligere år -, at der ikke er mange 
fornuftige synspunkter og ideer i vores klub. Dermed  vil vi så få bedre tid til - som det efter sikre 
forlydender sandsynligvis vil fremgå andet steds - samme dag at afholde en særlig ceremoni for 
klubbens vicepræsident i anledning af en snarlig runding af et skarpere hjørne på hans mere eller 
mindre kringlede livsvej.  
 
Denne glædelige festligholdelse skal dog ikke afholde os fra at udtrykke vores bekymringer om og 
utilfredshed med alle de ting, som vi ingen indflydelse har på. Hvordan skal det gå med 
kommunalreformen ? Får Hobro deres golfbane og hvor skævt må de slå – bliver det en bane, 
hvor bageren også får rum til sit bredt anlagte spil ? Kan der også i vores klub opstå skader ved at 
sammenblande øl og blyanter á la den skade, der er forårsaget af medlemmer i DFU ?  Disse for 
vort land så skadelige personer har formået at krænke andre. De burde kunne holde sådan noget 
inden døre, ligesom den nulevende pave har forsøgt vedr. den klerikale anvendelse af mindre 
kordrenge.  
Tiden tilsiger, at vi alle skal være opmærksomme på ikke at krænke andre: 
Alle har sandsynligvis følt sig krænket ved gentagne gange at skulle høre om scratchgolf; en 
krænker medspillere ved ikke at lede efter medspilleres bold i nedslagningsområdet; en får psykisk 
nedbrud på hul 13 og krænker dermed medspilleres gå-på mod; en forstyrrer og krænker andres 
udslag med en mani for oprydning af selv de mindste teestumper og affald omkring teesteder; flere 
krænker andre ved voldsomme eder og besværgelser, uden dog derved at fornærme en bestemt 
religion - og da slet ikke en sådan med en retningsbestemt rumpen i vejret. Når vi nu snakker om 
at krænke nogen, må vi ikke forglemme, at vi fortsat har en 6. års aspirant – det er da en 
krænkelse af klubbens grundlæggende ide. Altså vi må ikke gå rundt at krænke og skulle nogen 
alligevel føle sig krænket af et eller andet forventes det, at man fremfører sin krænkelse i en 
passende dialog uden anvendelse af vold og flagafbrænding og anden skænding. 
 
Vi forventer, at så mange som muligt vil deltage i såvel vores afsluttende høring samt i fejringen af 
vores vicepræsident. Det ligger både ham og den øvrige ledelse meget på sinde at sørge for, at 
vores klub til stadighed ledes fremsynet og fornuftigt. Vi må dog konstatere jf. ledelsens 
gennemsnitsalder, at vi skal til at opdyrke talenter, såfremt og hvor de måtte findes. Derfor er det 
en glæde at konstatere, at vores kronprins agter at søge valg til IOC, hvorfor vi har tanker om, at 
han måske kunne opnå en vis erfaring og ledelsestræning ved at indgå som trainee i vores klub.  
Evt. afbud til høringen og fejringen af vicepræsidenten skal ske på den ophængte liste i klubhuset 
eller i nødstilfælde til en af følgende: 
 
Gunnar Mylius P.   Michel Laperrière  Hans Dahl 
9839.1997   9839.2830   9837.3411 


