
11. oktober 2007

Efterårshøringen 2007 
Ærede founding members, medlemmer (nu inkl. mørtelmureren !) aspiranter (1., 2,  3, 4 

& 5. års !!!!) + det løse. 
Vi har for kort tid siden passeret efterårs jævndøgn og moderklubben har netop afviklet 
”Løvfaldsmatchen”, hvorfor det også er blevet tiden, hvor vi indkalder til den årlige høring i vores 
ærværdige klub. Høringen afholdes i forbindelse med vores sidste officielle match i sæson 2007  

Lørdag d. 3. november 2007 kl. 7.30 prc. 
Ledelsen vil også ved denne lejlighed som tilforn benytte lejligheden til at kigge lidt bagud, hvor er vi nu 
og i hvilken retning skal vi. Vi må konstatere, at tidens trend er til  nye alliancer. For kort tid siden trak vi 
os ud af Irak. Med andre forbindelser har vi også trukket os ud – ofte uden som så meget som et lille 
suk som tak for god indsats. Det, at vi har trukket os ud, skal dog ikke afholde os fra at være villige til at 
trænge ind igen, hvor vi kan gøre gavn og sprede glæde ligesom vi beredvilligt er rede til at indgå nye 
alliancer, hvor det skønnes formålstjenligt og fremmende for fællesskabet i vores klub samt for alles 
individuelle tilfredsstillelse og behov.  
Vi imødeser i den forbindelse udviklingen for nabobanen i Hadsund, som nu er i gang - og det samme 
for banen i Hobro. Bliver det til noget og hvor står bageren og hans bredt anlagte spil, hans kumpaner 
og Bette Peter i den kontekst??? I et lidt bredere perspektiv ser vi vores Politicus Magnus Regionem 
Nordica i et noget sløret billede. Er det mon den rigtige vej, han har valgt, når nu et af 
regeringspartierne foreslår at nedlægge regionerne, inden han med egen og andres bistand har fået sin 
egen op at stå. Det synes som en umulig opgave at nedbringe ventetiderne på alle områder – f.eks. det 
nye med, at de gravide snart skal føde senest 8 måneder efter kopulationen. Til det sidste henvises til 
det, som de siger i Fakta: ”det tager kun 5 minutter, men du må gerne blive lidt længere”.  
Vi er i klubben i færd med at gå vores nye tøj til. Som bekendt har alle fået - eller vil få 2 polo-shirts, én 
windbreaker med korte ærmer samt én aussie-hat i vores nye design, der mht. farver og kvalitet i videst 
muligt omfang skulle tage højde for mere eller mindre sur sved og uddunstninger samt hårdhændede 
vaskemetoder. Alle vil blive opkrævet 300 kr. til delvis dækning af indkøbsprisen. Richard Odgaard 
sponserer resten og som han siger: ”hver gang han har sponseret noget i vores lille klub, er 
omsætningen i hans firma fordoblet”. Vi er villige til at fortsætte samarbejdet – naturligvis i gensidig 
taknemmelighed.     
I sommerens løb og indtil nu i efteråret har vi ikke været så mange til spillet, som vi plejer at være. Vi 
skal efter ledelsens mening helst være imellem 12 og 16, hver gang, så umiddelbart ser det ud til, at vi  
godt kan tage 2-3 nye elever ind, så her har medlemmerne en mulighed for at få indflydelse.  
Vi er glade for at konstatere, at vi har fået (ja, selvfølgelig for det ligger implicit i konceptet) noget 
udmærket morgenmad, og her vil vi fortsat pleje og følge vores nye talent Peter Cordes på hans vej i 
gastronomien – han har fået godt fat i sleven. Det har også været dejligt at se, at de gamle fortsat kan -
f.eks. Skipper og Jens Peter. Muffen har holdt sig noget tilbage i køkkenet i år, men hvor forklaringen er 
på dette mysterium ligger hen i det uvisse, men måske har det gjort godt med den friske luft, når man 
nu skal ryge udendørs – eller måske er det hans nye bil – og så er vi dernede igen: Hvorfor tænder 
mænd på kvinder i læder og latex? -- Fordi de dufter af ny bil! 
I efteråret eller det tidlige forår vil vores klub opføre en ny bro før hul 18´s green, som skal navngives 
Prebens Bro, til minde om Preben Nielsen, som efter en hård kamp mod en uhelbredelig lidelse gik bort 
den 15. september. Medlemmerne vil blive indkaldt til opgaven ved særskilt indkaldelse. 
Skulle nogen finde en gyldig grund til afbud til høringen, hvor ledelsen laver morgenmaden (for at 
justere niveauet) og hvor vi efter matchen får serveret en varm suppe, skal afbud gives på listen i 
klubhuset eller til: 
Gunnar Mylius P.(præsident)          Hans Dahl (vicepræsident)         Lars Kold-Hansen (skriverkarl på prøve.) 
9839 1997 – 7227 5124                                9837 3411                            9856 2224  - 2330 4195 
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