
Fredag d. 24. oktober 2014 
 

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

egen lille X-factor) + 1. års ansøger til aspirantelevplads på prøve! 
 
Tiden nærmer sig, hvor vi kan forvente mere eller mindre vinterlige forhold. Her skal alle sørge for, at 
udegående dyr skal have mulighed for at finde ly og læ og tørt leje. Vinteren bliver både længere og 

tristere i år – måske mest for kyllingerne, når nu ministeren, med munden som en rynket hønserøv, 
med sammenknebne øjne og nu minsandten også med en rynket pande, hvor hatten kan skrues på, 
fremkommer med forbud mod dyresex. Se også hvor skuffet tyren står bagerst i ovenstående billede.  
Vi andre vil både på den ene side og på den anden side gøre som vi plejer, når vi vil og når vi kan. 
Og nu indbyder vi til afslutning af sæsonen på værdig vis: 

Lørdag d. 8. november kl. 7.30 prc. 
 

A pro pos ministre må Ledelsen konstatere et helt 
eksorbitant forbrug af ministre i den nuværende regering, 
hvor chefen ikke mindre end 9 gange har været hos H.M. 
Dronningen for at præsentere ændringer i regeringen. Det er 
helt i modsætning til Ledelsens holdning – man skal ikke 
løbe af pladsen. Ledelsen lover ikke meget, men vi løber 
bestemt ikke af pladsen – selvom vi naturligvis er klar over, 
at det ikke er risikofrit at være i vores lille kreds – og det er 
os ikke ubekendt med attentatforsøg af den ene eller den 
anden art.  
 
Indenrigspolitisk afventer vi et snarligt valg, hvor det bliver 
spændende at se, om Bjarne forfremmet til W og hans parti med en ny partiformand, hvorom det ikke 
vides om den hænger til højre eller til venstre, kan få lidt fremgang. VU´erne har jo været på besøg i 
nærområdet uden at få rosende omtale for en opførsel, der stærkt kunne minde om Bjarne W´s på 
første Tysklandstur. 
 
Når vi nu er ved Kongehuset afventer vi et besøg af Kronprinsen eller måske Kronprinsessen til en 
runde på vores bane. Begge skal vel have et tilbud om at spille på en af de bedste baner – nemlig 
vores. Måske kunne vi få Prinsgemalen til at stå for morgenmaden, når vi nu forhåbentligt snart igen 
får adgang til køkkenet.    
 



Her ved afslutningen på sæsonen skal 
Ledelsen konstatere, at vi har haft en 
god og lang sæson med masser af 
godt spil. Som sædvanligt har vi også 
været på tur til Tyskerland, og i 
skrivende stund ser det ud til Der 
Reiseführer allerede har penge både til 
have og fliser samt depositum for 
næste års tur. Vi er helt trygge ved 
rejsen uanset, at både EBOLA og ISIS 
truer i udlandet – endda ser det også 
ud til, at vi i 2015 kommer op på 28 
deltagere – og nu kan vi snart ikke 

være flere i hotellets veranda, men alligevel ikke flere end vi kan være i Stigs lastbil! 
 
 
Ledelsen konstaterer med glæde, at vores venskabsklub ”Tirsdagspigerne” har fulgt vores gode 
eksempel med at klæde sig pænt på, selvom mange af os måske går rundt og forestiller os, hvordan 
de mon ser ud uden! Vi har i år ikke fundet tid og lejlighed til at invitere dem til en fællesmatch, men 
det vil vi sørge for sker til foråret. Til den tid kan vi måske også tage noget nyt tøj i brug, idet vi 
planlægger indkøb af sådan i løbet af vinteren. 
 
Vores ærværdige lille klub har i år været initiativtager til at lave en ny bro på hul 4. I selve Skørping 
laver man en untergang, som dog slet ikke kan lignes med vores übergang. I fortrolighed kan vi 

oplyse, at vi er blevet forespurgt om at give bud på Fehmern, men det bliver nok kun til endnu en ny 
bro på Femmeren.  
 
I lighed med tidligere vil Ledelsen forstå morgenmaden ved afslutningen, hvor vi i øvrigt med hjælp 
fra Elly forventer at kunne servere den sædvanlige suppe efter matchen. Ledelsen ser fortsat på en 
mulighed for at ophøje 2 eller 3 til medlemmer, men mere herom på selve dagen.  
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