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Fredag d. 14. marts 2014 

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! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skal vi ha´ nyt tøj i år??? 
 

Sæson 2014 står og venter lige om hjørnet – spørgsmålet er bare om, hvornår greens åbnes for spil. 
Ledelsen er overbevist om, at vi kan afholde vores første match på vores fantastiske hjemmebane, 
hvorfor der indbydes til åbningssamling: 

Lørdag d. 29. marts 2014 kl. 07.00 prc. 
Ledelsen er glad for at konstatere, at alle medlemmer er kommet godt igennem vinterens trængsler, 
ligesom vi er lykkelige for, at vores inkassator er returneret fra de varme lande uden at have forgrebet 
sig på klubbens polstrede økonomi. Som sædvanligt er vi mere bekymrede for Lørdagskyllingerne, 
hvoraf nogle har gået og hængt lidt med næbbet og skrabet lidt i mulden. Vi forventer dog de 
kommende lørdage morgener at høre tydelige livstegn fra de mest højtpippende af den pjuskede flok.  
Vicepræsidenten udtrykker fortsat bekymring for præsidenten og frygter Ukrainske tilstande, men til 
beroligelse for både ham og resten af flokken vil præsidenten ikke gå i skjul, men i stedet suge nye 
kræfter til sig under en uges ophold på Gr. Canaria inden sæsonstart – og husk det var på denne ø, at 
general Franco i 1934 begyndte at indtage resten af Spanien under sit fascistiske regime – så der er 
måske lidt inspiration at hente på øen. De yngre medlemmer (aspiranter og prøvemedlemmer), - som 
måske ikke ved hvem Franco var, må google ham om, hvordan han blev en taber. Desværre må vi også 
i vores midte konstatere, at vores politiske talent også blev taber under efterårets kommunalvalg – også 
uanset at vi havde skrabet mange stemmer sammen til ham. Ledelsen mener med bestemthed, at vi 
skal have afstået Nørager til en nabokommune, så Bjarne  V > W  kan blive en vinder. Lykkeligvis er 
Bjarne en god vinder for klubben med lørdagens tipskupon. Sådan går det ikke med Helle – hun er en 
taber både med børnepenge, dagpenge med meget mere samt ikke mindst vedrørende spørgsmålet 
om, at alle selv skal have lov at bestemme, hvilket køn man føler sig bedst som og som man vil tilhøre. 
Hvis dette bliver vedtaget, vil det blive umuligt at opretholde en klub som vores, hvor vi stolt kan sige, at 
der ikke er kommet en af hunkøn forbi, uden at vi har opdaget det og hurtigt fundet ud af, hvor 
hunkønnet!   
Vi står fortsat i et godt forhold til Tirsdagspigerne – de, der kommer sent. Denne klub har fået ny 
ledelse, som har henvendt sig til os, om vi vil og kan igen. Vi siger aldrig (eller i alle fald kun nødtvunget) 
nej til spændende udfordringer, så vi skal finde en passende dag, hvor vi kan tilfredsstille deres lyster på  

http://www.hanegale/
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banen. Nu skal Ledelsen lige finde ud af, hvornår vi kan igen – men det bliver nok først til august eller 
senere. Nu må det ikke misforstås således, at vi ældre ikke kan det samme som de yngre – det tager 
bare lidt længere tid – og det har der indtil nu ikke været klager over. 
Vores lille klub har fortsat 2 medlemmer i bestyrelsen, hvor sidst Peter blev head-hunted til denne – 
næsten efter vores egen lille klubs principper – oplyst enevælde. Vi ser frem til, at han og Thomas vil 
repræsentere os på bedste vis. Thomas har bl.a. stået for, at banen er blevet ratet om. Det betyder, at 
mange har fået flere slag, hvilket har medført, at Ledelsen overvejer, om netop Ledelsen (og kun 
Ledelsen) i en længere forsøgsperiode på nogle år kan spille med fuldt spillehandikap.   
Vi ser frem til en ny, stor og flot sæson, hvor vi også skal tage imod både en ny Pro samt ny restauratør, 
hvor vi selvfølgelig håber på, at kunne fungere under tilsvarende vilkår som, de sidste 21 år. Den nye 
liste for forårssæsonen vil blive ophængt på den sædvanlige plads i klubben. Ældre medlemmer og 
aspiranter bedes vejlede nye vedr. de minimale krav, som klubben køres efter. Vi skal anføre, at 
nødtvungne omstændigheder og afbud meddeles ved frameldelse på den ophængte liste. Til 
åbningsmatchen kan afbud evt. også meldes til nedenstående: 

 
 
Gunnar Mylius P.(præsident)          Hans Dahl (vicepræsident)    Lars Kold-Hansen ( webmaster) 
    9839 1997 – 2266 0721              9837 3411 – 2274 0644        9856 2224  - 2330 4195 
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