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Velkommen til sæsonafslutning 2013 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1, 2,  3, 4, 5,6 & 7. års !!!!) + 

mr. Rock´n Roll (vores egen lille X-factor) + 1. års ansøger til aspirantelevplads på prøve! 
 

Vi har set det før – vi har prøvet det før – bladene gulnes og falder fra træerne samen med 
årets produktion af olden og andet frø. Dermed ved vi også, at afslutningen for årets 
golfsæson i vores lille ærværdige klub nærmer sig. Årets sidste officielle samling afholdes  

Lørdag d. 2. november 2013 kl. 7.30 prc.  
Efter matchen vil der som sædvanligt blive afholdt en høring med dagsorden jf. 
vedtægterne. Ledelsen er igen yderst spændte på, om der for en gangs skyld skulle 
fremkomme forslag fra medlemmerne – og vel at mærke forslag, der eventuelt kunne få 
Ledelsens accept! Høringen vil som sædvanligt tage afsæt i stort og småt fra ind- og 
udland. 
I foråret fejrede vi vores ærværdige lille klubs 20 års fødselsdag med champagnesabling 
m.v. Forsamlingen blev fotograferet foran banansøen – dog med de, der ingen bukser har, 
bagerst. 

Enhver kan så danne sig sin mening om de forsamlede, men det er i alle fald ikke sulten, 
der plager dem.  
I lighed med tidligere år foretog Ledelsen igen en ekspedition til sportens hjemland, hvor vi 
endnu en gang konstaterede, at sporten trives ved at spille banen, som den er, og bolden, 
som den ligger uanset modvind på alle huller.  
 
 



Stone Moeller havde suiten alene på 2.sal lige under balkonen under uret (verdens største 
Rolex), men vi andre havde samme udsigt – nemlig til Carnoustie´s green 18 (lige bag 
fotografen). I 2014 er der allerede nu 8 tilmeldinger til deltagelsen i denne turnering over 4 
links-baner med 5 dages ophold på det fine hotel. Er der flere interesserede er Ledelsen 
behjælpelig med diverse vedr. turen. 
 
I sensommeren drog 20 spillere mod Tysklands Østersøkyst, hvor vi endnu en gang havde 

et fint ophold og for sjette gang en tur uden så meget som bare 
et knubbet ord medlemmerne imellem. Dog måtte Sir Stig spille 
ophidset og oplade stemmen, idet han ikke ville ligge, som der 
var redt til ham og Radar. Med Der Reiseführers rustne - men 
bestemte - stemme og nogle hundrede euro lykkedes det at få 
Stig ind i en suite, der faldt i hans smag. Erste Preis for 
turneringen gik til Ølle Bøls. På turen fik Ledelsen en ny 
ansøgning ind fra hr. Jan Skovfucked, som sammen med 
Thorstein Dam vil komme på listen til næste år. Vi ser frem til 
deres deltagelse i både spil og ”giv og ta`” i klubben. . 
 
”Anders har vundet frit valg fra alle hylder” 
 

Ude i den store verden er der fortsat forår i Mellemøsten, Amerika er ved at gå fallit og 
flygtninge drukner i hobetal i Middelhavet. Herhjemme venter vi fortsat på en ”god 
løsning”, men den kommer nok først efter næste folketingsvalg, hvis ikke mulighederne 
forspildes på rejser på 1. klasse.  
I vores egen andedam er den kommunale valgkamp i gang. Her vil vi gøre vores bedste 

for, at Bjarne V – Liste C får samlet nok stemmer – og det 
skal nok lykkes. Vi takker for det store sponsorat med bolde 
”Bjarne V – Liste C” – så husk det nu også i stemmeboksen. 
Til trøst for alle kører han ikke altid hjem i bilen – 
sommetider er både den og ham selv for træt til at tage 
turen til Suldrup og omegn. Bjarne påtænker at udlove bilen 
som klappepræmie efter valget! 
I vores egen lille kreds er vi heldigvis fri for både valgkamp 
og valg – Ledelsen sidder, går og står indtil andet måtte ske 

– hvad, hvilket og hvornår ved ingen.    
Tirsdagspigerne har i år måttet nøjes med at kaste lange blikke efter os, men vi vil vende 
tilbage til dem næste år – måske skal de ha´ en tur på græsset i begyndelsen af juni, men 
mere herom til den tid. Vi havde dog hjælp fra et udsnit af Tirsdagspigerne (dem, der 
kommer sent) under afviklingen af den åbne herredag, som ikke var kommet helt op at stå 
uden deres hjælp. Nu blev det til et flot overskud, som er hensat på en konto mhp. at få 
tilført overskud fra næste års åbne damedag – alt sammen til brug for klubbens bedste.  
Nu, hvor banen under den nye baneudvalgsformand, er kommet i fin stand, vil vi gerne 
medvirke til at opdatere faciliteterne i og omkring klubben. Vi forventer snarest at 
igangsætte arbejdet med etableringen af en ny bro ved hul 4 – og måske hul 5 – et 
arbejde, der også vil kræve aktiv hjælp fra vores flok.  
 
Som sædvanligt er det den samlede Ledelse, der forestår morgenmaden til 
afslutningsmatchen, der ligeså sædvanligt afsluttes med varm suppe og føromtalte høring 
med gennemgang af klubbens økonomi, eventuelt forfremmelser af en eller flere samt en 
samlet oversigt over årets resultater v/webmaster Lars. Det forventes, at den privilegerede 
inkassator vil inddrive diverse skyldige og forfaldne udestående samt, at Hugo vil redegøre 
for status for Fonden. 
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