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Undertegnede er blevet pålagt af formanden at lave et referat fra denne aften. Dette kan umiddelbart 

føles som en tung og svær opgave da jeg, for det første ikke var til stede, og da formanden for det andet 

oplyser, at hans referat bærer præg af manglende hukommelse omkring en del af mødet. 

 

Så dette referat er med al mulig forbehold for fejl og mangler, i henhold til ovenstående. 

 

Lajf og Kjeld måtte begge melde afbud på grund af sygdom. Begge er de ramt af sygdomme, som på flere 

områder minder om hinanden, kan der mon være tale om at en ondsindet og smitsom drivhus-virus er på 

spil?  

Sidste gang de mødtes i nogenlunde frisk tilstand, var nemlig i Lajf’s drivhus engang i midten af oktober… 

 

Tilstede var altså 7 medlemmer, nemlig Michael, Laursen, Arne, Herbert, Ronny, Johnny og Arne. 

 

 

Mødet startede med en afstemning om udsættelse af mødet til næste gang, inkl. valg af ny bestyrelse, det 

blev vedtaget i god stemning ved højbordet, og der blev skålet adskillige gange i sympati for de sygemeldte. 

 

Julesnapsen røg ned i et tempo som formanden sjældent har set, men ingen skabte sig snapsedum eller 

faldt i søvn. Der blev drukket to hele flasker julesnaps samt en sjat af Brøndums kryddersnaps. Øllet er der 

ikke overblik over. 

Maden fra Bjergsted slagteren var fremragende, der var rigeligt til alle, og selv Buster gik ikke sulten i seng. 

 

Et af medlemmerne, Michael, skulle nogenlunde samtidig, både ud og salte, til Tipsmøde, på pubben og 

forberede sig til guldbryllup næste morgen. Spændene at høre om hvor meget af det der lykkedes. 

 

• Som formanden husker det, blev det vedtaget at tage til ”Musik i Havnsø” til sommer. På klubbens 

regning. 

 

• Michael lovede at stille op til formandsvalg på næste møde 

 

• Der var heftig diskussion om vores Oddskonkurence, den med Tumbe og Mesterliga, men der 

meldes ikke om at der blev vedtaget nogen ændringer. 

 

• Klubbens kassesaldo er pr. 12. november på kr. 33785,08 

 

• Nyt medlem med til næste møde 

. 

• Tre medlemmer, nemlig formanden, Michael og Johnny sluttede dagen på Svebølle Centerpub. 

 

 

 

Der er ifølge formanden selv mange flere notater fra mødet på hans blok, men da han ikke selv er i stand til 

at læse dem, selv om han har fået briller, må de undlades i referatet her. 
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