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Velkommen til sæson 2007 

Ærede founding members, medlemmer (nu inkl. mørtelmureren !) aspiranter (1., 2,  3, 4 & 

5. års !!!!) + det løse. 
Vi har lige passeret forårs jævndøgn med positive forårstegn, hvilket giver ledelsen en forventning om, 
at vores ærværdige klub ikke skal opleve en gentagelse af gudernes (you name them – eller ingen 
nævnt/ingen glemt) grimme straf á la sidste år, hvor sneen væltede ned som en styg aprilsnar d. 1 april. 
Der indkaldes derfor til en ny sæson med første runde 

Lørdag d. 30. marts 2007 kl. 7.00 prc. 
I år skal vi have tilrettet vores vedtægter, idet vores hjemsted ikke længere er Skørping -, men nu Rebild 
Kommune.  Det bliver spændende at følge, hvilken indvirkning dette får på vores spil og mulighederne 
for at spille – vi har jo et par projekter kørende i nabokommunerne mod syd, der kan få indflydelse på 
medlemskredsen i al almindelighed. Vi mener dog, at mange fortsat vil være interesserede i at fortsætte 
den p.t. meget omtalte BØV tilværelse i morgengolfklubben, hvor mange af os ikke bliver eller ønsker at 
blive helt voksne – hvad der så end ligger deri. I den forbindelse forventer vi, at man giver klart besked 
om man er med eller ej, idet målet for lørdag morgenerne er ca. 12-16 spillere – og der er flere der gerne 
vil være med på listen. 
 
Nu er Saddam med lidt assistance taget hinsides til den evige kameljagt, hvorfor vi skal revurdere vores 
støtte til regeringens hensigter om at trække os ud.  I vores kredse har vi nu altid interesseret os mere for 
at trænge ind, men med baggrund i den givne situation må vi så finde andre steder og andre mere eller 
mindre skyldige ofre for indøvelsen af denne færdighed.  Alternativt foreligger selvfølgelig muligheden 
for at fortsætte med det-/den gamle! Realistisk set skal flere eventuelt også indøve nye metoder og 
principper, idet flere af os går rundt med slidte knæ, og måske skal nogle af os til at have nye knæ 
ligesom Hendes Majestæt Dronningen – vi ved dog ikke, hvad den primære årsag er til Majestætens 
knæproblemer!   
Vores bestræbelser på at indrullere hendes søn Kronprinsen til idrætslig oplæring i vores ærværdige 
klub, er nu blevet overhalet af udmeldingen om, at han vil være kandidat til Den Olympiske Komite. 
Det gør nu nok heller ikke så meget, for med snart 2 små børn får han sikkert svært ved at møde 
regelmæssigt ligesom i øvrigt også hans tilstedeværelse sammen med Niels Kr. (politicus regionem 
magnum magnificus) måske kunne tolkes i uheldig politisk retning. Før bemeldte person indtrådte for 
kort siden i rækkerne af +60, hvilket måske kunne give anledning til overvejelse af navneændring for 
vores klub, men ”Tresserne” er allerede optaget, så overvejelserne må i stedet gå i retning af gøre 
begrebet ”Tirsdagspigernes Venner” lidt bredere – vi har observeret, at de allerede er godt på vej selv.  
 
Citat fra sidste års indkaldelse: 
”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. ” 

Ledelsen har fortsat den i citatet nævnte forventning.     
Som sædvanligt skal evt. afbud meldes på den på sædvanligt sted ophængte liste (listen vil blive hængt 
op ca. 26 marts) eller til: 
 

Gunnar Mylius P.(præsident)          Hans Dahl (vicepræsident)         Michel Laperrière (dansker med udv. beføj.) 
9839 1997 – 7227 5124(nyt nr.)  9837 3411                       9839 2830  


