
 
 

Fredag d. 14. oktober 2016 

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

på venteliste! 
 

Nu falmer skoven trindt om land – efteråret kommer om vi vil eller ej. Sådan er det jo og derfor er 
tiden kommet, hvor vi indkalder til vores sædvanlige afslutning og høring: 

Lørdag d. 29. oktober kl. 07.30 prc.  
Som sædvanligt vil Ledelsen stå for brunch, medens det efterfølgende traktement forventes at 
indeholde en varm og stærk suppe.  
Vores land kæmper fortsat med inklusion af mange flygtninge fra det urolige Mellemøsten og 
andre brændpunkter i den store verden. Vores regering gør det bedste, den kan - uanset trusler 
fra DynamitAnders, der ikke må forveksles med vores egen TrotylAnders. Vores politicus 
communalis har i årets løb samlet kræfter til de kommende valg, måske også med en vurdering af, 
hvem han stiller op for, men vi vil alt andet lige kæmpe for, at han får sin indflydelse gjort 
gældende.   
Både vicepræsidenten og præsidenten har i 2016 været på besøg hos den siddende regering i 
USA. Her er man som bekendt i gang med en speciel valgkamp, som sætter nye standarder for, 
hvad man kan. Mr. Trump er åbenbart taget med fingrene i og omkring ”kagedåsen” - eller i alle 
fald steder, hvor de ikke burde være. Hans tendens til at pille overgår Ledelsens fatteevne, så vi 
holder i stedet på Hillary, selvom hun bestemt heller ikke er specielt populær i sit hjemland. Vi 
holder på hende selvom hun også har sit at trække med. 
Herhjemme har prinsgemalen trukket sig til pensionisternes verden, så vores dronning må klare 
det meste selv. Hun får dog hjælp af kronprinsen, der fortsat er registreret som et værdsat medlem 
af Rold Skov Golfklubs Venner, og sikkert inspireret herfra har han fået golf på det olympiske 
program.  

 
 
Vores klubs medlemmer 
har i år været stærkt 
medvirkende til 
udvidelsen og 
opdateringen af 
terrassen – et flot stykke 
arbejde, som mange 
medlemmer skønner på. 
Mange deltog også aktivt 
i festligholdelsen af 
banens 25 års 
fødselsdag. Som 
sædvanligt var 
medlemmer fra vores lille 
klub også stærkt 
repræsenteret ved 
klubmesterskaberne.  
 
 

 
 



 
Samarbejdet med Tirsdagspigerne har i årets løb ikke medført en fælles match, men en sådan er 
på programmet til næste sæson. Ledelsen har i årets løb været lettere forvirret ved at følge 
pigernes facebookside, hvor der jævnligt meldes: ”jeg kommer ikke i eftermiddag, jeg kommer kl. 
16.15, jeg kan slet ikke komme eller jeg kommer sent.” Vi må næste år se om vi kan få det hele 
koordineret noget bedre.   
 
I år havde vi kun en lille delegation på 4 på tur til Skotland og golfens vugge, medens 23 deltog i 

årets Tyskerlandstur. Denne 
blev som vanligt afviklet uden 
større skader på sjæl og 
legeme. P.t. er der 
sonderinger om evt. at finde 
andre græsgange til næste år, 
men mere herom senere.  
 
 

        Tyskland kan godt være anstrengende 

 
 

Den 20. januar 2017 indsættes en ny præsident på Capitol Hill. Dermed kommer den siddende 
Ledelse til samlet at have fungeret under 4 præsidenter, hvormed vi føler, at vi har ydet vores. 
Altså er det nu tid til at udpege en ny Ledelse – og denne opgave påtager Ledelsen sig også. Vi 
har allerede tanker om denne ændring, som vi forventer at bringe vores klub videre ind i fremtiden. 
Det forventes at selve skiftet af Ledelse finder sted til forårets åbning – naturligvis på en måde, der 
tilsikrer ”past vicepræsident” og ”past præsident” en passende indflydelse. 
 
Vores klub består p.t. af 36 navne på lægdsrullen, hvilket er det højeste antal, vi har været. 
Alligevel er vi kommet fint ud med vores starttider – kun med lejlighedsvise småpip fra trippende 
kyllinger.  
 
Skulle man have en syg moster eller anden årsag til et evt. afbud bedes dette meddelt på listen i 
klubhuset – eller i akutte tilfælde til nedenstående. Afbud senest torsdag d. 27. ds. kl. 16.00 
 
Gunnar Mylius P.(præsident)          Hans Dahl (vicepræsident)    Lars Kold-Hansen ( webmaster) 
    9839 1997 – 2266 0721                     2274 0644                               9856 2224  - 2330 4195 

 


