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11. oktober 2008 

Efterårshøringen 2008 
Ærede founding members, medlemmer (nu inkl. Mørtelmureren, eller hvad han nu 

klistrer med !) aspiranter (1., 2,  3, 4 & 5. års !!!!) + det løse – herunder Mr. Rock´n Roll 

Vi har for kort tid endnu en gang passeret efterårs jævndøgn og moderklubben har netop afviklet 
”Løvfaldsmatchen”, hvorfor det atter 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 2008  

Lørdag d. 1. november 2008 kl. 7.30 prc. 
I gamle dage - (da far var dreng) - blev bemeldte dato betegnet som skiftedag og var i øvrigt en fridag, 
hvor karle og piger på gårdene skiftede pladser fra den ene gård til en anden. Den daværende 
ledelsesstil kunne mildt sagt betegnes som autoritær, hvilket i et vist omfang kunne tiltale ledelsen af 
vores lille klub. Imidlertid - når nu situationen er således, at der er peget på os, - har vi dog syntes, at 
ledelsesstilen kunne forfines og opdateres til vor tid. Bl.a. med den baggrund forventer vi, at mange 
medlemmer forinden høringen vil bruge passende tid og tanker med henblik på at fremkomme med 
gode ideer for klubbens fremtid. Ledelsen er dog før blevet skuffet og bliver det nok også igen. 
I årets løb har vi forsøgt at få en aftale med ”Tirsdagspigerne” – de, der kommer sent, når og hvis de 
kommer – og lad det være sagt straks: de ville meget gerne, men desværre kunne vi ikke selv. Vi forstår 
det ikke helt, men det er måske noget, der kommer med alderen. I næste sæson vil vi i foråret tidligt 
bestemme en dag, hvor vores to klubber kan mødes til behageligt samvær omkring vores dejlige huller. 
 
Sæsonen har i år adskilt sig lidt fra tidligere, idet vores ”mere døde” periode i sommermånederne har 
varet længere, hvorved vi flere lørdage har været ret få. Som alle ved, er det optimalt med 4 hold. Skulle 
der være interesserede, er der efter ledelsens vurdering fortsat plads til 2-3 stykker mere. Som bekendt 
er vores klub ikke en lukket klub, men åben for medlemmer, der kan acceptere at spille ud fra max. 18 
slag fra gul og 20 fra hvid samt evner at bestå en simpel kønstest – øvrige kan henvises til ”Kyllingerne”, 
der tilsyneladende forsøger at stjæle en vores starttider (7.52)! Dette skal dog ikke lykkes dem – ledelsen 
har allerede sidste år fremsendt en venlig hilsen samt en gave til deres afslutning, dog uden nogen form 
for respons, hvilket dog ikke overrasker os.     
 
Vores land er p.t. i en økonomisk og finansiel krise i lighed med den øvrige verden. For at medvirke til 
løsning af denne krise, har ledelsen besluttet, at der fortsat ikke skal betales et kontingent for 
medlemskabet. For dog at styrke bundlinien har vi udpeget en inkassator, hvis fornemste opgave er at 
inddrive skyldige bøder. Det er vores supersponsor Sir Richard, der af ”ThyssenKrupp” har fået 
tilladelse til at have denne nebengeschæft. Han påtænker fortsat at indgå et nyt sponsorat med os, idet 
hans omsætning øges voldsomt, hver gang han lavet aftaler med vores lille klub.  
 
Lokalpolitisk er vi inde i en stille periode, hvor vi ikke har en helt klar fornemmelse af, hvor vores 
Politicus bevæger sig hen – eller om han overhovedet bevæger sig. Er han løbet ind i en ny gravhøj?  
Vores kollega i USA går snart på pension og nye rivaler bejler til posten. Efter sigende er der også lidt 
uro i jernet herhjemme, men det passer i al fald vicepræsidenten vældigt. Imidlertid må vi nok samtidigt 
konstatere, at han ikke får meget støtte fra vores medlemskreds udover en altid passende 
træningsindsats. 
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.) 
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