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 Velkommen til sæson 2010 
Ærede founding members, medlemmer (nu med mørtelmureren, som respekteret medlem!), 

aspiranter (1., 2,  3, 4 & 5. års !!!!) + mr. Rock´n Roll + 1. års ansøger til aspirantelevplads på prøve og 

eventuelt andet godtfolk! 
Som bekendt blev der i København medio december afviklet et vigtigt topmøde, hvor det primære emne var 
problematikken omkring den globale opvarmning. Mødet havde så stor effekt, at det få dage efter mødets 
afslutning kom frostgrader og sne. Denne vejrtype fortsatte i højeste gear indtil for ganske kort tid siden, 
hvorved både Obama, Brown, Lula, Sarkozy og lille Lars fra Græsted m.fl. fik indvirkning på vores ærværdige 
lille golfklubs liv og levned, idet vi som følge af det kolde vejrlig først kan tage hul på den nye sæson ca. 14 
dage senere end normalt, nemlig:  

Lørdag den 10. april 2010 kl. 7.00 prc. 
Det er med fortsat glæde, at det på den globalpolitiske front er lykkedes for vores nye kollega i Det Ovale 
Værelse at få gennemført en sundhedsreform. Desværre ser det ud til, at vi herhjemme også trænger til en 
sådan – især måske nu, hvor vores hidtidige Politicus Magnum Regionem er overgået til Politicus Emeritus og 
det faktum, at sygehusvæsenet lider kraftigt af den almindelige offentlige mangelsygdom, nemlig mangel på 
økonomisystemer, der på sædvanlig købmandsvis bringer overblik over såvel indtægter som udgifter. Vi har 
mistet indflydelse, men vil blandt vores medlemskreds ihærdigt se efter nye potentielle emner, der vil 
fremføre vores synspunkter i de rette fora. Vi er gået så vidt, at vi også i andre partier ser efter talenter, men 
mere herom ved åbningsceremonien. Generelt kan man have indtryk af, at alle i samfundet brokker sig – og 
især oppositionen. Ind imellem kan man have tilsvarende indtryk i vores golfklub, så derfor overvejer ledelsen 
at indføre passende bøder for brok uden konstruktive forslag. En del af det indkomne beløb skal bruges til 
præmiering af de, der roser og udtrykker glæde over vores klub – og her behøver det ikke at være 
undertegnede ledelse, der atter skal roses. Vi opfordrer til i stedet at se på, hvor godt vi har det, hvor god en 
bane vi har - uanset sværhedsgraden, hvor dejligt vejret er, hvor gode venner vi er begavet med (altså ikke 
noget om selve begavelsen), hvor god mad og drikke vi tilbydes o.s.v., o.s.v. 
Som bekendt fylder HM Dronningen 70 år den 16. ds., hvorfor vi efter festen vil overlade lørdag d. 17. til 
klubbens åbningsmatch. Lige så glædeligt er det, at kronprinsen efter vores indstilling blev valgt ind i den 
olympiske komite – det skal nok blive godt.  
Vicepræsidenten er i skrivende stund i Dubai for at se på nyt bunkersand samt nye burkamodeller (eller var 
det bare modeller), som vil blive præsenteret ved Tirsdagspigernes åbne damedag d. 18. maj. På denne dag 
har vi lovet, at alle våbenføre mænd i vores lille klub vil servicere alle deltagerne med diverse løbende og 
stående ydelser både i klubhuset og på banen. Alle har jo et naturligt biologisk -, fysiologisk - og måske også 
et andet unævneligt behov, der skal dækkes, og da vi ikke – så vidt det os er bekendt - er katolske præster, der 
får deres behov dækket på anden vis, ser ledelsen muligheden her som en win-win situation. Vi skylder også 
vores navnesøstre en match, en match vi nu har lovet i flere år. Vi vil tilstræbe at få den afviklet snarest – ellers 
kunne de jo tro, at vi slet ikke kan mere. Ligeledes har vi en ikke fastsat aftale om en match mod en gruppe fra 
Sebber, som tilsyneladende er villige til at sætte meget på spil imod os – endda deres koner, men da vi ikke 
springer på hvad som helst, forbeholder vi os ret til efter en eventuel besigtigelse at ændre på propositionerne 
eller i alle fald ret til at hoppe af i Roskilde. Matchen vil blive planlagt til afholdelse også snarest.     
Så snart vejret bedres og banen bliver mere tør, vil vi sammenkalde til færdiggørelsen af ”Prebens Bro” over 
vandløbet før green på hul 18. Vi vil blive assisteret af til rådighed værende murere og anden teknisk 
assistance. Det er tanken, at broen skal laves i stil med The Swilcan Bridge på St. Andrews - Old Course hul 18. 
 
I sædvanlig ydmyghed ser ledelsen frem til en god sæson med positivt samvær og spil og dertil hørende 
fremragende serveringer ved morgenbordet. Vi har glædeligvis med det nye værtspar aftalt at videreføre 
vores lån af køkkenet på sædvanlig vis. Listen til evt. afbud opsættes i førstkommende weekend.  
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