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18. marts 2012 

 Velkommen til sæson 2012 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2,  3, 4, 5 & 6. års !!!!) + mr. Rock´n 
Roll (vores egen lille X-factor) + 1. års ansøger til aspirantelevplads på prøve! 
I lørdags var der arbejdsdag i golfklubben, hvor vores lille ærværdige klub påtog os ansvaret for at 
vedligeholde hul 18 (fjerne vindfældede grene, ukrudt i bunkers samt diverse udtyndinger i 
trægrupper).  Vejret i marts har været så mildt, at vi nok er på vej til en ny varmerekord for måneden, 
hvilket bevirker, at greens åbnes tidligere end sædvanligt. Vinteren har imidlertid været streng således, 
at flere af vores gode medlemmer har været ramt eller truet af diverse mere eller mindre alvorlige 
lidelser, hvorfor vi sammen med åbningsmatchen vil foretage mandtal og tjek af hele flokken: 

Lørdag den 24. marts 2012 kl. 7.00 prc. 
I denne tid følger Ledelsen spændt primærvalgene ”Overthere” – det er jo altid spændende at se, om vi 
får en ny kollega i stolen i det ovale værelse. Siden sidste forår er der sket omvæltende ting i den store 
verden – Bin Laden huserer i en anden verden – hvor vides ikke med bestemthed – og afvigte forår 
initierede uroligheder store omvæltninger i den arabiske verden. Der resterer dog fortsat passende 
ændringer i Syrien. Herhjemme har vi fejret Hendes Majestæt Dronningens 40 års regentjubilæum – 
imponerende og godt dobbelt så lang tid som Ledelsen i vores egen lille klub. Nær så lang tid hverken 
håber, forventer eller ønsker vi for vores nye regering med en regeringschef, der snakker/taler meget 
uden dog at sige noget betydningsfuldt. Reelt set skal hun dog ikke beskyldes for løftebrud, for ifølge 
hende selv havde hun jo kun lovet at overholde løfterne, såfremt hun fik 90 mandater – og hvordan 
nogen normalt tænkende person kunne have forestillet sig 
dette frygtelige scenarium får stå hen i det uvisse. Uden at 
blande sig i det åbenbart storpolitiske spørgsmål, om bøsser 
kan blive kirkeligt viet, om rygekabiner skal betales af 
skatteydere, partier eller brugere, skal vores lille klub allerede 
nu mobiliseres mhp. at få vores politiske mål fremført bedst 
muligt. Vores gamle Politicus Magnum Regionem er blevet 
emeritus, hvorfor vi er nødsaget til at sætte alt ind på at få 
Politicus Minimalis Communalis alias Bjarne Kampråber 
valgt ind i Rebild Byråd. Når Villy Søvndal kan blive 
udenrigsminister, skulle det ikke være et utopisk projekt.  
Heldigvis har vi allerede fået placeret Nibefestivalen alias 

Den Lille Fede i klubbens baneudvalg – og så lille er han da for øvrigt heller 
ikke! I al beskedenhed vil Ledelsen for vores ærværdige klub garantere, at vi 
holder, hvad vi lover – til gengæld vil nok ikke love så meget, men blot 
tilstræbe, at vores lille flok opfører sig anstændigt, når dette er absolut 
nødvendigt samt udviser fornøden omhu for medspillere og passe på ikke at 
træde f.eks. de små Lørdagskyllinger for nær. Efter flere års kamp har vi igen 
tilbageerobret starttiden 07.52 – en tid som de reelt aldrig skulle have haft - og 
sådan set, var de assorterede kyllinger nok bedst stillede med at spille sent på 
fredage.  
Ledelsen ser frem til endnu en formidabel sæson, hvor vi udover vores 
sædvanlige samvær gerne skal spille noget fornuftigt golf. Vi vil dog allerede 
advare mod at spille for meget hulspil – se bare hvordan det er gået med 
Wosniacki, siden hun er begyndt at spille sammen med Rory. Det forlyder fra 
sædvanligvis velunderrettet kilde, at sidste års køkkenchef har fået en vis 
interesse for en anden sportsgren, nemlig ridning. Det er nu også en 
sportsgren, der interesserer alle os øvrige, men vi holder os nu til at udøve  
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sportsgrenen sammen med arten, der sædvanligvis går på to ben.   
Som det fremgår af listen over medlemmer o.s.v. er der de senere år sket relativt 
mange udskiftninger, hvilket vi ser som en positiv udvikling. Dog bliver der tit 
både til Ledelse og øvrige ældre medlemmer rettet forskellige spørgsmål, som 
de nye medlemmer selv kan opsøge svar på via vores detaillerede hjemmeside. 
Skulle der alligevel være 
ubesvarede spørgsmål, kan 
disse rettes til webmaster, der 
straks vil formidle kloge svar.  
 
 
 

 
 
Som sædvanligt er der ved absolut nødtvungne 
omstændigheder og afbud krav om afbud til det lækre 
morgenbord og matchen på listen i klubhuset eller til en 
af nedenstående (senest torsdag kl. 20.00) 
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