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13. oktober 2009 

Efterårshøringen 2009 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter, aspirantelever, ansøgere til aspirantplad-

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

Det hagler ned om ørerne med bog og agern, der tydeligt viser, at året i år er et stort oldenår og 
samtidigt, at vi er henne på efteråret, hvor vi må erkende, at årets golfsæson snart går på hæld.  
Traditionen tro skal ledelsen derfor indkalde vores ærværdige klub til den årlige høring, som bliver 
afholdt i forbindelse med årets sidste officielle match med mødetid: 

Lørdag d. 31. oktober 2009 kl. 7.30 prc. (Matchen afsluttes med suppe og høringsprocessen) 

Det har altid været ledelsens holdning at arbejde for størst mulig indflydelse – om ikke med direkte 
indflydelse – så dog gennem et tæt netværk, hvorfor det ikke er ubevidst, at vi i vores kreds tæller 3 
bestyrelsesmedlemmer i moderklubben, et medlem i regionsrådet  og, hvis rygtet taler sandt, er Anders 
Krogh vistnok på vej ind i vandværkets bestyrelse som en anerkendelse af hans bestræbelser på at 
integrere Elly i det danske foreningsliv. Vores kronprins er nu blevet optaget i IOC, selvom medierne 
forsøger at gøre det til et problem i forhold til de øvrige medlemmer i kredsen. For os er dette uden 
betydning, idet kronprinsen i forvejen er et symbol for både mordere, lommetyve, ludere og  svindlere i 
mange afskygninger her i landet. Vores egen Politicus Magnus går ved det kommende valg ud af 
regionsrådet – tilsyneladende for at fordybe sig i den fortsatte problematik i og omkring vores sydlige 
naboklub, hvor man nu ikke bare skyder efter naboerne, men også efter deres husdyr. Han er ligeledes i 
medierne set sammen med åbenbart ligesindede Hobro-folk iklædt en om ikke bare besynderlig  så også 
et aldeles uklædelig outfit, der åbenbart skal medvirke til at føre tiden tilbage til stavnsbåndets tid. De 
kalder sig selv ”The Highlanders”, men søges på nettet viser det sig, at dette er musikgruppe. 
Igen i år har vi forsøgt at få en aftale med ”Tirsdagspigerne”, men de viser sig ikke at være ligeså villige 
som tidligere. Ledelsen vil fortsat forsøge at finde ud af, hvad der eventuelt stikker dem  – i alle fald vil 
vi forsøge igen næste år at tilfredsstille deres lyst til at lege med os. Som bekendt har vi også fået kontakt 
fra en gruppe Sebber-drenge, der har et ønske om at møde os - og selv om vores hovedinteresse til 
stadighed står til det modsatte køn, vil vi da forsøge at møde dem, idet de bl.a. tilsyneladende er villige 
til at sætte deres koner på spil. Ledelsen vil forinden en sådan match sørge for at indhente fornøden 
dokumentation for, om deres indsats er værd at spille for. 
I den forløbne sæson har en af vores håbefulde 2.års aspirantelever, hr. Tom Lyngbye taget initiativ til at 
forgylde nøglen til køkkenet og oveni endda påtaget sig at afprøve den flere gange. I efteråret har vores 
klub sponseret afstandsmærker på banen. Vi er af ”Tirsdagspigerne” blevet opfordret til at sætte 
tilsvarende op på toiletterne eller få malet fluer eller lign. i kummerne for at fremme træfsikkerheden. 
Dette er måske også den bagved liggende årsag til, at mange piger/damer har diverse dyr og insekter 
tatoveret de mest fantastiske steder på kroppen – ja engang imellem kan man da under sondering af 
terrænet blive helt forskrækket. 
På det sidste har vi afprøvet muligheden for at melde fra via nettet.  Dette har givet anledning til 
uhensigtsmæssige mange mails på alle tider af døgnet. Samtidigt ønsker vi ikke at vores privilligerede 
inkassator, hjemkommet efter hans sejlads ned igennem Europa med det fjerneste mål lige syd for Als, 
skal blive arbejdsløs. Det er faktisk også bøderne, der holder klubben på fornuftig økonomisk kurs, 
hvorfor det er ledelsens hensigt at indstille muligheden. Også med den begrundelse, at flere medlemmer 
alligevel ikke melder fra i tide og nu står for at skulle stille bankgaranti for videre deltagelse. 
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, webmaster) 
9839 1997 – 7227 5124   9837 3411                       9856 2224  - 2330 4195 


