
 

Præsidiet den 23. oktober 2007 ->

Vicepræsidiet den 25. oktober 2007

  
  
Til ledelsen for morgenkyllingerne. 
  
Uanset at ledelsen for den ærede ovennævnte klub (se brevhoved) befinder sig på et ganske 
andet niveau end Jeres tilsvarende, skal dette ikke afholde Os fra at henvende Os til Jer som 
næsten ligemænd.  
  
Vi har i årenes løb - og i særlig grad måske siden netop afvigte sommer, - set I/Jer kyllinger af 
varierende køn og størrelser sende blinkende og til tider måske tårevædede øjne efter vores 
medlemmers mundering. Disse blikke har påvirket vores ellers ganske kolde og nøgterne 
ledelse, og bibragt os tanker om, at Vi på en passende måde skulle forsøge - eller i det 
mindste symbolsk antyde, at også Vi kan fremvise et socialt og folkeligt sindelag og 
solidarisere os med de, der måske ikke har for meget samt med det flertal, der snarere har for 
lidt.  
  
Vi har dog i længere tid været noget tilbageholdne for denne blødsødenhed, idet Vi kunne 
frygte, at alle andre idioter herefter vil komme og ligge klynkende på maven for Os 
fremstammende tiggeri om lignende almisser.  
Vi ved, at Vi i Ledelsen har truffet en rigtig ledelsesmæssig beslutning, som Vi alle (i Ledelsen) 
står sammen om. Vi føler trang til at udtrykke, at kyllingerne i rimeligt og forventeligt omfang 
har klaret sig godt igennem sæsonen 2007. Vi mener ikke at vide, at der skulle være mistet 
nogen, men har derimod en fornemmelse af, at flokken er vokset med mindst én – racen er 
dog for os ukendt – umiddelbart er der måske lidt rød italiener i ham, men vi går dog ud fra, at 
Jeres ledelse har dokumentation for såvel ophav som opvækst, idet vel også Jeres ledelse har 
et ønske om at modvirke den ellers om sig tagende proletarisering af sporten.  
  
Vi skal endvidere ikke undlade at henlede opmærksomheden på, at såvel fodermængde som 
foderkvalitet samt de fysiske forhold under opvæksten har stor betydningen for både den 
kropslige - og den åndelige vækst samt den socio-psykologiske habitus – altså et acceptabelt 
niveau for almen intelligens.  
Vi er sikre på, at Jeres ledelse vil understøtte vores tiltag på at tydeliggøre det 
intelligensmæssige niveau for enkelte af Jeres flok, idet Vi har hørt enkelt pip om, at Jeres klub 
skulle omfatte intelligentsiaen i hele vores klub – og så vil vi ellers sige tak for kaffe!!  
  
Idet vi ikke helt kan skønne, hvor bemeldte niveau ligger, anmoder vi hermed Jeres ledelse om 
– ugentligt eller månedligt - at medvirke til at delagtiggøre resten af klubben (Os) om status 
ved tildeling af medfølgende flotte (næsten nye) klædningsstykker til en person fra hver 
gruppe.  I løbet af sæsonen vil vi så følge, om vores umiddelbare vurdering er samstemmende 
med Jeres. Vi vil naturligvis ikke undlade at kommentere løbende. 
  
Med ønsket om en god afslutningsfest forbliver vi  
  
                      Hans Dahl                                                                     Gunnar Mylius Pedersen 
                      Vicepræsident                                                                 Præsident 
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