
 
 

Fredag d. 6. marts 2015 

 

Ærede founding members, medlemmer, aspiranter (1., 2, 3, 4, 5, 6 & 7og 8. års !!!!) + mr. Rock´n 

Roll (vores egen lille X-factor) + 1. års ansøger til aspirant- og elevpladser på prøve! 
 

Den globale opvarmning breder sig og når nu også vores egen lille morgenklub, således at vi for 
første gang i klubbens historie nu kan invitere til åbningsmatch allerede: 

Lørdag d. 21. marts kl. 07.00. 
Som sædvanligt vil klubbens Ledelse fastlægge standarden for morgenbordet i 2015. Vi har haft et 
møde med golfmanager og køkkenchef og aftalt, at vi gør det som vi plejer. Vi kan samtidigt oplyse, 
at det bliver spændende med Både Klit og Balle - vi skal dog helst skal holde begge adskilt i 
køkkenet. Vi forventer ligeledes, at vi kan genindføre det gamle prisleje for morgenbordet, matchen, 
tipskuponen og bøderne. Vi vil dog overveje at indføre nogle flere bødekategorier, idet vi fornemmer, 
at de yngre medlemmer ikke udviser respekt nok for ældsterådet – så Ølle Bøls - tag penge med! 
Vores ærværdige lille klub har indtil nu modtaget en del frameldinger af diverse årsager, men til 
gengæld står der håbefulde yngre parate til at gå med i legen – endda i et omfang, så webmaster 
ikke mener, vi har plads til flere, - men lad os nu se! Gamle medlemmer bedes dog drage omsorg for, 
at de nye elever og aspiranter bliver passende indført i klubbens skrevne og uskrevne regler – især 
nok de sidste. I sin tid gav vi nok lidt for meget snor til f.eks. Mureren og Bonnifis. Vedr. de afgåede 
medlemmer skal vi sikre os, at de bliver indrulleret i vores afdeling for Long-long Distance Members.  

Alle er vel bekendte med sidste års broprojekt – Meilvangs Bro -, som både er placeret flot, lavet flot 
og endda lavet på en måde, der sikrer, at også H.K.H. Kronprinsen altid kan passere broen i fuld fart 

– og vi får sat ekstra lamper op i tilfælde af tåge samt læsejl i tilfælde af 
stærk blæst! Hans far H.K.H. Prinsgemalen ses ofte i fjernsynet øve sig i at 
køre golfbil – sikkert med henblik på, at også han ønsker at anvende broen. 
Det vil vi dog først tillade, når/hvis han bliver konge!  
 
A pro pos brobygning luftede vi I efteråret ideen om, at vi ville give et bud 
på den nye Fehmern-forbindelse. Dette har nu bevirket, at man anslår 
byggeriet til at blive 2,2 milliarder billigere, hvorfor vi nu så hellere går efter 
Femmeren. 
  
Fortæl det ikke til for mange, men ved broen kan der fiskes fine flasker op 
af vandet! 
 



Ledelsen forventer, at der kan blive udskrevet valg, hvornår det skal være, selvom det lige nu ser ud 
til at Helle forsøger at være så meget udenlands, at hun kan blive beskattet som udlandsdansker 
ligesom hendes mand. Politisk set er vi noget nervøse for vores egen politikus – nu da 
præmieperkeren har meldt sig ind i hans parti. Partiets leder er alligevel ikke bange for, at der skal 
komme noget bag på ham - for det har han prøvet så tit. Vi vil dog altid støtte Bjarne W, bare han 
selv sørger for at sætte plakaterne op. 
Delvis inspireret af partiet Venstre er der nu bestilt pænt tøj til alle – dog med den forskel, at klubben 
ikke betaler det hele, men alligevel giver et pænt tilskud til standardsættet: 1 polo, 1 trøje og 1 par 
bukser. Rent praktisk vil betalingen ske til klubbens vicepræsident (han skal nemlig også lave noget), 
hvorefter tøjet kan udleveres hos Casper. Tøjet kommer her i marts, men skal så have påsyet vores 
sædvanlige logo. Vi anmoder om, at betalingen sker senest inden ovennævnte åbningsmatch, så vi 
kan møde op i det nye dress. 
Lørdagskyllingerne er begyndt at pippe – endda med en udtalelse om, at denne klub er oprettet før 
vores. Disse meninger må skyldes en tidlig form for senilitet og de har da heller ingen historiske 
dokumenter, der støtter påstanden. Lad dem nu også bare komme lidt ud og kratte i jorden. 
 
Beklageligvis skal vi oplyse, at turen til Skotland igen er overtegnet samt, at vi allerede nu har 2 
nytilmeldinger til 2016. Hvis vi får en til, kan vi opnå at få en gratis med – altså en rabat på ca. 10%.  

 
Her er vi så igen på kopien af vores Memorial Bridge.  
Det er dog vistnok vores bro, der er med på logoet til 
Brtish Open 2015, som spilles på Old Course.13. – 19. 
juli. 
 
 
 
 
 
 
 
Rejseaktiviteten synes generelt at være stigende – nu er 

vi 32 til Tyskland i september – nedenunder ses et billede fra vandhullet lige syd for grænsen: 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den nye liste over forårssæsonen bliver hængt op på det sædvanlige sted snarest. Evt. afbud skal 
som sædvanligt angives på listen eller - for kun åbningens vedkommende - meldes direkte til 
Ledelsen. 
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