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26. oktober 2010 

Efterårshøringen 2010 
Ærede founding members, medlemmer, aspiranter, aspirantelever, ansøgere til aspirantplad-  

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

Igen skifter farverne omkring vores grønne legeplads over i de røde, gule og brunlige nuancer samt alskens 
blandinger heraf. Det ser fantastisk ud, men desværre betyder det også at afslutningen for sæsonen er ved at 

nærme sig. Med rettidig omhu indkaldes herved til den årlige høring, som på sædvanlig vis afholdes i forbindelse 
med årets sidste officielle match med mødetid: 

Lørdag d. 30. oktober 2010 kl. 7.30 prc. (Matchen afsluttes med suppe og høringsprocessen) 
Det har været en fin sæson, hvor vores lille ærværdige klub har sat sit præg på både banen og på klubbens liv. Vi 
har haft fornøjelsen af at bygge vores bro ved hul 18 – en virkelig original ting, som der kun findes enkelte gode 
efterligninger af ude i den store verden. Sportsligt har flere medlemmer udmærket sig både på hjemmebane og 
under vores matcher i udlandet. Enkelte har endda gået igennem - om ikke ild – så dog en del vand for at måle 
svingmodstanden i 5,5 oC varmt (koldt) vand. Dette beviste samtidigt, at er man lidt rødhåret bliver ens ben også 
røde under gennemførelsen af forsøgene. Under den samme tur blev der afviklet en større militærmanøvre med 
henblik på at lokke præsidenten i baghold. Sørgeligt ja, og skulle landet komme i krise med fremmede magter, har 
vi al mulig grund til at frygte det værste. Det eneste våben man kan have en smule held med i tilspidsede 
situationer vil være opstillingen af det samlede mandskor samt en forstærket optagelse af vicepræsidentens 
snorken. Ledelsen skal kraftigt henstille, at der bør gøres betydelige anstrengelser for at få vores styrker til at virke 
mere faretruende og troværdige – ledelsen vil hertil kræve ret til at nedlægge veto, når der skal udnævnes 
befalingsmænd. Manøvren har heldigvis ikke givet anledning til rygter på Wikileaks om, at vores militære ledelse 
har misbrugt eller tortureret kvinder under turen – det viste sig jo, at Susanne Snygg ikke alligevel stod til 
rådighed. Trods de givne vejrforhold var turen til Sverige en stor succes, og vi forventer, at turen gentages næste år 
– dog et par uger tidligere (første uge efter klubmesterskaberne).  
 

Tidligere på efteråret fik vi omsider tilfredsstillet vores navnemoderklub Tirsdagspigerne – der var ikke et sæde 
tørt. De har lovet at vende tilbage, når de igen vil og kan.  
Det har altid været ledelsens holdning at arbejde for størst mulig indflydelse – om ikke med direkte indflydelse – 
så dog gennem et tæt netværk. Med de lurende og truende skyer for fremtiden, der kan indebære en vis hr. Sohn 
som finansminister (uden kendskab til, hvor pengene kommer fra) og en Sløvdal som udenrigsminister, har vi helt 
opgivet at interessere os for forhold udenfor golfbanen. Vores meget unge, nye - og ikke uden initiativkraft- 
aspirantelev på prøve, der hælder lidt til den grønne gren, må snarest overveje sin stilling. Sørg for at komme i 
toppen af partiet – der trænges til fornuftige folk også der. Alternativt skal opfordringen være at udvikle 
indtægtsgivende tiltag for vores lille klub. 
 

I det forløbne år har vi fået enkelte nye aspiranter og elever ind, dog uden at gennemsnitsalderen er sænket 
væsentligt. Vi har fortsat plads til endnu nogle, der kan bestå vores eneste krav til kompetence, nemlig evnen til at 
gøre en kvinde skeløjet.  
 

Økonomisk har året været unormalt udgiftskrævende, idet brobygninger og afstandsmarkeringer ikke har kunnet 
erhverves sort. Da vi forventer indkøb af supplerende samt nyt tøj, er vi pisket til at få iværksat øgede indtægter. I 
det forløbne år er der etableret et spil, som vi overvejer at gøre obligatorisk. Vi har i nu snart 20 år klaret os med en 
halvtredser, hvilket også fortsat kan bære rundt, men dog kun under forudsætning af, at folk betaler deres bøder 
uden at kny. Endnu en opgave for den autoriserede inkassator.   
Ledelsens koner har udtrykt, om ikke ledelsen skulle prøve at slå ind på en demokratisk linie- og vi, der hidtil har 
troet, at vi var gifte med fornuftige kvinder!! Endnu et bevis på, at kvinder bare snakker og problematiserer 
småting.  Ledelsen sidder ikke mere fast end, at når der viser sig potentielle kræfter i vores kreds, vil vi straks 
prøve dem af.  Derefter vil vi fortsætte ufortrødent – det er medlemmerne bedst tjent med.  
Husk afbud modtages kun med gyldig grund – spørg evt. Richard!! 
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