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Ifølge sædvanligvis velunderrettet kilde er det kommet til vores vidende, at Jeres nogenlunde 

agtværdige klub ”Lørdagskyllingerne” afholder afslutningsfest for sæsonen 2016 fredag d. 13. 

januar 2017. Vi er ikke overtroiske, men det er altså ikke nogen god dato – pas også lige på de sorte 

katte, der løber over vejen – bank under bordet og lykke til!! 

Som det må være Jer alle bekendt ligger Jeres ve og vel os stærkt på sinde. Derfor har det været og 

fortsat er med nogen frygt, at vi følger udviklingen af epizootien med H5N7 virus også kaldet 

fugleinfluenza. Vil den udvikle sig fra at være endemisk til pandemisk og vil den udvikle sig fra 

lavpatogen til højpatogen?  

Ja, det er jo nok ikke noget I med Jeres begrænsede viden umiddelbart bekymrer Jer om, men i 

vores ærværdige klub har vi observeret meget tydeligt, at der er sket et voldsomt mandefald i Jeres 

klub – selv også når I driver hønsene rundt på banen. I øvrigt taler onde tunger i den forbindelse om 

udsætterhøns, men det er nu ikke Ledelsens mening. Vi er sikre på, at der fortsat er mange gode 

æg i dem, men alligevel vil det nok være på tide snarest at få dem lagt i passende reder. For 

fuldstændighedens skyld skal vi oplyse, at der p.t. af hensyn til profylakse imod smitteoverførsel fra 

vilde fugle er krav om at holde alt fjerkræ skal holdes under tag. Skulle denne regel fortsat være 

gældende i den kommende sæson, kan der muligvis gives dispensation, såfremt I går banen rundt 

under dække af en paraply. 

Som I sikkert ligeså tydeligt har erfaret er vores egen ærværdige flok vokset – selv uden indblanding 

af hønniker eller endda uden tættere samkvem med Tirsdagspigerne. Endda i en sådan grad, at vi 

flere gange nok har taget nogle få minutter af Jeres tildelte starttider. Men da vi skønner, at I 

alligevel oftest har svært ved at bruge disse, mener vi os nogenlunde undskyldte. Alternativet ville 

være, at vi skal ansøge om flere tider, idet vi selv lider under, at flere bolde går ud umiddelbart før 

vores tider. Når vi er mange, prøver vi at sende de første bolde ud kl. 7.20. Dette lykkes ikke, når 

tiderne fra 7.00 til 7.21 er taget – og dette desværre ikke af de hurtigste spillere. Vi er 

taknemmelige for, at det under disse svære situationer kun er de mest højst pippende af Jeres flok, 

der antaster vores starter. Her tænkes der bestemt ikke på Jeres advokat – ham har vi for længst 

vænnet os til!  

Til Jeres orientering har vi overvejet at lave et nedrykningsspil, således at de dårligst placerede af 

vores flok skulle overføres til Jer. Ledelsen er imidlertid bange for konsekvenserne ved at indføre en 

sådan regel, så det tør vi simpelthen ikke, selvom flokken for så vidt er meget nem og fredelig at 

arbejde med. 

Med håbet om, at vi fortsat finder gode løsninger sammen, vil vi på hele vores ærværdige klubs 

vegne ønsker Jer alle et godt nytår og en god afslutningsfest.  

Med venlige hilsener fra  

Det samlede Præsidium 


