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 12. oktober 2011 

Efterårshøringen 2011 
Ærede founding members, medlemmer, aspiranter, aspirantelever, ansøgere til aspirantplad-  
ser (1., 2,  3, 4 & 5. års !!!!) + det løse – herunder Mr. Rock´n Roll & Sir Peter Ravn!!  
 
En stor og flot sæson nærmer sig sin afslutning, hvorfor Ledelsen med sin sædvanlige 
præcise, fine timing og den sædvanlige rettidige omhu herved indkalder til den årlige 
høring, som på traditionel vis afholdes i tilslutning til årets sidste officielle match med 
mødetid: 

Lørdag d. 5. november 2011 kl. 7.30 prc.  
(Matchen afsluttes med suppe og høringsprocessen) 

 

Ledelsen vil forestå morgenmaden, som derudover også vil omfatte en ret produceret af 
den håbefulde 3-års aspirantelevansøger hr. Stig Bonfils. Ledelsen opfordrer derfor 
mindst én af de yngste elever til at møde lidt tidligere for at smage/teste denne ret. 
Tiderne er som bekendt urolige og utrygge for både ledere i det arabiske forår, for slet 
ikke at tale om vores egen sikkerhed. Det er en kendsgerning, at præsidenten først nu er 
ved igen at tage lidt på i vægt efter attentat-/forgiftningsforsøget under opholdet i Borås. 
Medens andre præsidenter gemmer sig for folket, står Ledelsen af vores ærværdige klub 
alligevel modigt frem til alskens bøvl, råb og utilfredshed fra diverse aspiranter, der 
endnu ikke helt har forstået vores klubs grundlæggende værdier og deres egen lille rolle i 
det store spil. I den anledning skal det kort oplyses, at et af vore yngre medlemmer – et 
ikke navngivet tidligere medlem af Konservativ Ungdom (i 80-erne!!) – ikke kunne 
sikkerhedsgodkendes af PET, hvorfor han ikke kan påregne, at blive udnævnt til ret meget 
i vores klubs regi. Sagen er i øvrigt omgærdet af sædvanlig tavshedspligt, hvorfor vi kun 
kan sige, at vi nok fornemmede, hvor undersøgelsens resultat ville ende efter påhøring af 
diverse kamp- og brunsthyl fra Borås.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udover det omtalte attentatforsøg gik Sverigesturen efter sigende ganske godt. Næste år 
vil Ledelsen måske indføre visse krav til kvalifikationer herunder krav om fremvisning af 
svømmefærdighedsbevis eller anerkendte livredningsmaterialer – den går ikke bare med 
Fætter BR. 
Uden vores hjælp kom en ny regering til magten for nyligt. En sammenligning mellem 
denne og vores egen Ledelse falder stort ud til vores egen fordel. Den omtalte regering 
har lovet en hel masse, men vil tilsyneladende ikke holde nogle af løfterne, medens vi 
ingenting har lovet overhovedet og til gengæld holder det 100 % - og det er ikke kun 
fordi, at vi kan tælle til 90.  Desværre ser det ud til, at det i en rum tid alligevel bliver 
svært at tælle til 90, men selvfølgelig ville det nok gå lettere ved at prøve at finde nogle 
andre at tælle med end de konservative. Det er nu synd for Bjarne, der nu har ca. 600 
billeder af Lene Espersen stående i garagen.  
 



 

De Hanegale – Morgenklubben i Rold Skov Golfklub 
Tirsdagspigernes Venner - www.dehanegale.dk  

2

Ledelsen var i juni måned på studietur til alle golfklubbers moder ”St. Andrews”, hvor vi 
foretog de første retlige tiltag mod en erstatningssag for efterligning af vores meget roste 
bro ved hul 18. Næste møde i processen bliver til juni næste år, hvor der allerede er 
planlagt endnu et møde på åstedet ved The Swilcan Burn.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hul 1 “Old” med Old Course Clubhouse bagved.    Hul 1 “New” foran Clubhouse New Course and Jubilee. 

 

 

 

 

 

 

Hans er ikke ved at sk----, men på vej  ”si´læns uu” af en bunker. 

 

I september var vi inviteret til endnu en tur med 
Tirsdagspigerne, der efter vores samvær med dem var 
våde både her og der. I præsidentens fravær, blev der 
tilsyneladende udtrykt en form for mistillid til 
vicepræsidenten, der nu udover en almindelig krykstok 
til det ene lem, nu også besidder et støtteapparat til 
det 3. lem. Han bør fremtidigt tydeligere efterleve et af 
vores mottoer ”Rejs dig op bette mand – stød frem og 
kæmp med åben pande”. 
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Netop omtalte vicepræsident mener, han er meget vigtig for klubben. Udover at både 
præsident og webmaster er mindst ligeså vigtige for vores klub, er det vores generelle 
holdning, at alle medlemmer - og måske også de forskellige lag af aspiranter og elever - 
har en vis betydning for vores klub. Når vicepræsidenten mener sig mere vigtig skyldes 
det, at han er personen der igennem flere år har stået for kontakten til kronprinsen via et 
naboskab i sommerlandet. Nu har kronprinsen imidlertid ikke vist sig det seneste år – og 
faktisk ikke siden tvillingefødselen. Om dette er årsagen eller om det er fordi familien har 
fået sig et mere fashionabelt naboskab vides ikke. Af hensyn til både skat og børnepenge 
håber vi imidlertid ikke, at han bliver ved med at gå ”Down under” – andet end for 
almindelig træning og vedligeholdelse. 

<-- Som altid er der stor interesse for at komme med i vores ”åbne” klub, og folk 
melder sig nu tidligere og tidligere.  

Når vi er ved klubbens medlemmer m.m. overvejes det bl.a. med 
baggrund i forrige lørdags store fremmøde, at man for at 
beskytte og sikre en ordentlig ernæring af de mange, ældre og 
lidt svageligere medlemmer skal indføre den ordning, at køen til 
morgenmaden skal gå efter prioriteret rangorden – og ikke som i 
sidste lørdags uorden med aspiranter og elever, der på vejen til 
truget næsten trampede på de ældre og svagelige. Umiddelbart 
er ideen god, men hensynet til mørtelmurerens generelle 
manglende opdragelse og pli gør, at Ledelsen ikke vil føre den 
krig ud i livet.  
Ledelsen vil i samme forbindelse bare ønske sig mere disciplin 
ved afbud og ved tilmelding af eventuelle gæster. Vi kunne også 
ønske os, at de forskellige lag forsøger at tilegne sig viden om 

både klubben og dennes sædvaner ved at orientere sig på vores udmærkede hjemmeside. 
Skulle der være ubesvarede spørgsmål eller anden tvivl, skal man bare sende spørgsmålet 
eller tvivlen til hjemmesiden – og wupti vil der være svar på alt - næsten lige fra jordens 
opståen og til de større spørgsmål vedrørende kvinder og hvordan man kan forstå dem og 
deres hensigter.     
Under høringen vil Vicepræsidenten, der har ansvaret for vor klubs økonomi, aflægge 
beretning om de seneste måneders negative udvikling af verdensøkonomien og de deraf 
følgende forhold for vor egen lille økonomi.  
Indlægget vil også belyse hvilke konsekvenser ændringen af vor investeringsprofil har 
medført. Desuden vil det blive begrundet for det øjeblikkelige stop for yderligere udgifter, 
indtil Præsidiet har foretaget et kasseeftersyn med henblik på en vurdering af rigets 
økonomiske tilstand.  
Idet Vor agtværdige Golfklub mangler nogle pænere og mere hensigtsmæssige bomme 
ved overgangen fra hul 17 - hul 18, vil vi med henblik på eventuelle nyinvesteringer rette 
henvendelse til Skat med et lukrativt tilbud om at overtage de af Pia bestilte og 
nu skrottede grænsebomme, som alt andet lige både kan gøre større nytte og pynte op på 
Gerdingvej. 
Ledelsen ser frem til vores afslutning, hvor der måske vil ske optagelse af et eller flere 
medlemmer samt blive foretaget diverse udnævnelser – alle efter fortjeneste, så forvent 
ikke for meget. 
Til afslutningen forventes fuld deltagelse, men der kan til Ledelsen rettes henvendelse 
med ønsker om godkendelse af konkrete, specielle og meget særlige årsager til et 
eventuelt fravær.  
Klubbens inkassator bedes inddrive alle tilbageværende udestående vedr. bøder. 
Alternativt skal der indsendes en gyldig bankgaranti for dækning af evt. udestående. 
 
Gunnar Mylius P.(præsident) Hans Dahl (vicepræsident)   Lars Kold-Hansen (skriverkarl, webmaster) 
9838 1997 - 2266 0721                           9837 3411                              9856 2224 -  2330 4195 


