JUBILÆUMSFEST LØRDAG DEN 31. MAJ 2014
Velkomsttale: (husk: gem lodsedlen til efter hovedretten)
Jeg vil gerne på hele Manneklubbens vegne byde jer alle sammen hjertelig
velkommen (og en særlig velkomst til jer damer) til Manneklubbens 40-års
Jubilæum og ikke vort 50-års Jubilæum, som mange måske går og tror men vi er godt i gang.
Husk, at en god fest ikke bare er noget, som kommer gående ind ad døren,
men vort alle sammens gode humør, som gør den til en god fest.
Begivenheder i 1974:
1. Dengang var gennemsnitslønnen for en håndværker kr. 26,83 i timen.
2. DSB`s intercitytog fik præmiere. (som måske holder der endnu?)
3. Præsident Nixon træder tilbage pga. Watergate afsløringerne.
4. (Grand Prix 2014) ABBA vinder med sangen Waterloo.
5. Undertegnede her Buller tog til Nordpolen i 4 år.
6. En ny 500,- kr. seddel ser dagens lys (der er måske ikke mange af jer
der kan huske dem - men det kan jeg - nemlig de sorte).
7. Vesttyskland vinder VM i fodbold ved at slå Holland 2-1.
Kære alle…
Men endnu en gang - Hjertelig velkommen til 40-året - ja, næsten på selve
dagen - for noget der i dag har større betydning for os end mange andre
begivenheder fra 1974 - nemlig stiftelsen af Manneklubben.
Nogle ivrige golfspillere, ved Karlo Hansen, (Bo Hansen`s far) Poul Konstad,
Niels Schjellerup m. fl. tog initiativ til at etablere Manneklubben og onsdag
29. maj 1974 blev den første onsdagsmatch spillet i Manneklubbens regi.
Dengang i Virket, hvor Storstrømmen havde lejet sig ind.
I 1995 blev banen så her indviet med 13 huller og i 1998 blev så de sidste 6
huller indviet og siden har vi haft hjemme i disse skønne omgivelser.

Medlemstallet i Manneklubben steg hurtigt til 25 og løbende har det
udviklet sig, så vi i dag er 110 medlemmer - med en ”ganske” pæn økonomi.
Der blev hurtigt skabt tradition for at spille mod andre Manneklubber - en
tradition vi har bibeholdt og er glade for - specielt når vi vinder.
En vigtig del af Manneklubben er udover golf det sociale og det holder vi i
hævd ved vore fællesspisninger den første onsdag i hver måned i sæsonen samt vor Åbnings-Match, Nordea-Cup, 3 x Telenor-Cup, Ove Lind Pokal og
ikke mindst Hallberg Logobold samt vor generalforsamling og julefrokost.
Derudover har vi den årlige Mannetur med flere dages varighed, hvor der
bliver spillet golf, god fast fortæring og specielt den gode flydende væske.
At vi har kunnet samles så mange her i dag (74 personer i alt) –
vidner også om et godt fællesskab og hvor det er dejligt at se jer alle.
Vittigheder:
Som I jo nok ved alle sammen - blev den første golfklub etableret i Skotland
og på deres golfbaner deroppe står der på deres skilte:
1. Medlemmerne bedes venligst undlade, at samle bortkomne bolde op førend de er holdt op med at trille –
og dette gælder også for formanden i Manneklubben.
2. Den ene morgen, stod vor kasserer Knud Christiansen og barberede

sig - så sagde han til sin kone Bodil - ved du hvad min skat, at når jeg
lige har barberet mig føler jeg mig 20 år yngre - hvorefter Bodil tørt
svarede - kunne du så ikke lige tage, at barbere dig om aftenen.
3. For nogle år siden, da Hans-Erik og Ulla var ude og køre en tur

standsede de ved en skovsø (Hans-Erik elsker jo naturen) det var
måneskin og det var meget idyllisk. Pludselig siger Ulla, ved du hvad
min skat - du minder mig om Don Juan og hvorefter Hans-Erik
svarede (efter nogen tids betænkning) - jamen - er han ikke død.
Netop - kom det lidt syrligt fra Ulla.

Der udover skal lyde en stor tak til alle vore sponsorer incl. Jubiavisen –

og en særlig tak til de gode/faste sponsorer
igennem mine 6 år som formand:
PAW-SKO v/Finn & Inge (som også i dag har sponsoreret flere flotte
præmier til golfen m.m.) og samt vor Nordea-Cup.
LF-Køreskole v/Bo Hansen (som altid hjælpsom og positiv, som også i dag
har sponseret - nemlig musikken ved Tommy Jessen) og til Bo kan jeg kun
sige et, nemlig: hvor er det dejligt, at se dig Bo…
Slotsbryggens Vine v/TV-golfens sande mester Tom Marger Hansen.
Nordea v/Carsten Pedersen.
Tøjeksperten v/Thomas Th. Rasmussen.
LF-Folketidende/Ugeavisen v/Carsten Pedersen.
Preben Hallberg (med hans Logo-bolde, hvis han ellers har flere tilbage).
og flere vil blive nævnt under vort præmiespil.
Der skal også lyde en tak også til vor discjockey Tommy Jessen.
Lillian & Niller & Joy for den fine oppyntning og Lillians altid gode mad.
Håber, at I alle har set vor 4-sider omslag i Ugeavisen!!!
Toust-Master v/Mogens Lundh, og hvor der gerne må komme nogle gode
indslag - men ikke så lange, som Lars Lykke på 3-4 timer med GGGI.
Velkommen til alle og håber at vi får en dejlig aften –
og lad os udbringe en skål for Manneklubben og et 3-foldigt hurra.

AFTENENS PROGRAM:

Champagne
2 stk. gavekort til de 2 piger à kr. 250,- (Cecilie + veninde)
Velkomsttale:
og derefter: Toust-Master Mogens Lundh (tager imod div. indslag og eget).
Efter Forretten: (Klubbens formand Henrik Roed)
Tv 55” til ca. kr. 10.000,- + 1 års gratis abonnement på Viasat incl. golfkanal
til en værdi på kr. 12.000,- (i alt kr. ca. 40.000,-)
Efter Hovedretten: (værdi kr. 7.000,-)
Lotteri
6 stk. gavekort à kr. 250,- (Tøjeksperten) 2 stk. Golfparaplyer à kr. 400,(Paw-Sko) 4 stk. golfkasketter m.m. (Paw-Sko)
og sidst aftenens store præmie:
1 stk. Smart-Phone Samsung GALAXY S - til en værdi à kr. 3.000,(v/Telenor: Lolland-Falster Maribo v/Søren Bredsgaard).
Efter Desserten: (værdi kr. 3.000,-)
Golfpræmier (100% regler)
De 2 bedste hold ved Stableford/begge score: 1 præmie: 2 stk. gavekort à
kr. 500,- (Paw-Sko) 2 præmie: 2 stk. gavekort à kr. 250,- (Paw-Sko). Bedste
herre: 1 stk. Pokal med navn til indgravering. Bedste mand/kone (2 x 3 fl.
vin fra Claus-Aarslew & Annie Hee - importeret fra Spanien).
Bedste dame: 1 præmie fra Garn-Jensen v/Kirsten (pga. mit gode bridge).
Tom Marger Hansen: fra Malerfirmaet BARLUND & MARGER - bedre
kendt fra fjernsynet Golf-kanal (ved Hul in One præmie): 6 liter flaske
rødvin årgang 2005 til en værdi af kr. 1.600,- + proptrækkernes ROLLS
ROYCE i en æske i ædeltræ til kr. 1.400,- hvor auktionen går ubeskåret til
”KRÆFTENS BEKÆMPELSE”.
Dans & musik: v/Tommy Jessen
Natmad: Suppe

PRÆMIER/RESULTATER:
BEDSTE DAME:
KIRSTEN BODING
37 point
(Gave fra Kirsten Garn-Jensen)
BEDSTE HERRE:
LARS KJØRUP
39 point
(Pokal m/navn, som bliver i pokalskabet)
BEDSTE MIXPAR:
Henrik Roed 26 point & Kisten Boding 37 point
42 point (20 point på de lige huller)
(2 X 3 fl. vin fra Claus-Aarslew & Annie Hee - egen import fra Spanien)
Finn 35 point & Karin Kørvel 34 point
42 point (18 point på de lige huller)
BEDSTE PAR:
Nr. 1
Allan ”Pro” 37 point & Tom Marger Hansen 33 point
(TV-golfens sande mester)
45 point
(2 X Gavekort à kr. 500,- fra PAW-SKO)
Nr. 2
Arne 33 point & Ulla Jørgensen 36 point
43 point (19 point på de lige huller og 13 på de sidste 9 huller)
(2 X Gavekort à kr. 250,- fra Paw-Sko)
Henrik Schlotfeldt & Tom Jensen
43 point (19 point på de lige huller og 9 point på de sidste 9 huller)

JUBI-FESTEN
LØRDAG DEN 31. MAJ 2014
Sikke`n fest
vi har haft nu i nat
Åh ja åh ja åh…
Ja, jeg ved næsten ikke, hvor jeg skal starte eller slutte, men jeg kan kun sige til
dem - der ikke deltog, hvor har I snydt jer selv for alle tiders dag - og så lige til UG!
Kl. 09.00 var der mødt 48 personer op (til 12 stk. 4-mandshold), som glædede sig
rigtigt meget til dagens match (desværre kom der 4 afbud lige før vi skulle starte,
men med Hans-Erik`s hjælp blev dette også klaret).
Kl. 14.00 var alle så kommet ind og vi kunne nyde en enkelt øl eller 2, men
regnskabet blev gjort op og lavet og var klar til aftenens fest.

JUBI-FESTEN:

Kl. 18.00 blev så alle 74 personer, som var virkelig festklædte - modtaget af vore 2
søde piger Cecilie og hendes veninde, hvor vi fik 1 glas champagne i receptionen,
samt de tilstødende lokaler (alle aftenens vine købt hos: Slotsbryggens Vine
v/Barlund & Marger v/Tom Marger Hansen).
Kl. 18.45 gik vi så til bords, som var flot anrettet af Lillian & Niller og virkeligt flot
pyntet af Joy (I kender hende sikkert) samt fine bordkort fra Buller og 1 stk. 40-års
Jubilæumsgolfbold fra Manneklubben - så der var ikke et øje tørt.
Jeg tog ordet og sagde alt det, som man nu engang skal sige (talen kan læses
andetsted) og skøn 60-musik ved discjokey Tommy Jessen lyd nu udover lokalet.
Efter forretten (en lakseanretning), blev så Manneklubbens 40-års Jubilæumsgave
til klubben indviet af klubbens formand Henrik Roed. Dette var 1 stk. 55”
fladskærm Philips TV pris kr. 8.500,-. Formand Henrik takkede Manneklubben
mange gange for det store arbejde, som vi gør i Mannklubbens bestyrelse. Udover
TVet havde vi også skaffet GRATIS Viasat-golfkanal (så vi kan se Tom Marger) og
gratis licens 1/1 år til en værdi à kr. 40.000,-. For denne flotte arbejde m.m. gav
Henrik Roed en drinks til samtlige gæster - tusind tak for dette Henrik.

Der var også valgt en Toust-Master, nemlig Mogens Lundh (”Strisseren fra
Nysted”) og der blev hurtigt nok at se til. Jeg tror, hvis jeg ellers husker rigtigt var
der 6 personer i alt: Buller, Henrik Roed, Bo Hansen, Leif Svenningsen, Torben
Hollesen og sidst Tom Marker Hansen - både vindertale samt auktionsholder.
Alle taler var virkelige gode og roste alle Manneklubbens bestyrelse for det
arbejde - vi har gjort og flere sagde endda, at vi var den bedste bestyrelse af alle.
Den allerbedste tale var 100% den fra Bo Hansen og ikke mindst - bare det at se
dig igen Manneklubben efter alt det du har været igennem og jeg siger dette på
hele Manneklubbens vegne.
Godt gået Bo (skynd dig nu lidt Bo - vi slår ud på hul 1 næste uge).
Efter hovedretten (en ualmindelig god Oksemørbrad m.m. fra Lillian) gik vi så i
gang med vort præmiespil (det må ikke hedde Amr.-Lotteri for Henrik Roed!).
Der var simpelthen så mange flotte præmier - at selv jeg kunne miste overblikket.
6 stk. gavekort à kr. 250,- fra TØJEKSPERTEN v/Thomas TH. Rasmussen og
utallige flotte præmier fra PAW-SKO v/Inge & Finn Thomsen.
Aftenens hovedpræmie var 1 stk. Smart-Phone Samsung Galaxy S - til en værdi à
kr. 3.000,- skænket af Telenor: Lolland-Falster Maribo v/Søren Bredsgaard blev vundet på nr. 2 ved Finn Thomsen/PAW-SKO - et stort tillykke til Finn.
Tillige blev der sunget en kærlighedssang til alle vore skønne damer:
”Kvinde min jeg elsker dig af: Kim Larsen
Lilian & Niller: en stor tak til jer begge - Lillian fik blomster og Niller en Cohiba-cigar!

Derefter afholdt aktionsholder Tom Marger en auktion over de ikke indløste ”Hul
in One” præmier: 1 stk. 6-liters rødvin årgang 2005 til en værdi à kr. 1.600,Den gik flot til Hans-Erik Albertsen - til en pris på kr. 2.000,- Næste præmie var
proptrækkernes Rolls Royce til en værdi à kr. 1.400,- som gik til Henrik
Schlotfeldt - til en pris på kr. 800,Beløbet gik ubeskåret til: Kræftens Bekæmpelse (Pink-Cup) - tusind tak..
(Boye Kølle kender åbenbart ikke til, hvordan man byder på en auktion!)1kr.?
Efter isdesserten kunne folk simpelthen ikke vente længere på golfresultaterne:
BEDSTE DAME: Kirsten Boding 37 point (gave Kirsten Garn-Jensen)Bullers bridgspil!
BEDSTE HRRE: Lars Kjørup 39 point (Pokal med navn, som skal blive i skabet).
BEDSTE MIXPAR: Henrik Roed & Kirsten Boding 42 point - 20 point på de lige
huller. (2 x 3 flasker vin fra Claus Arslew-Jensen & Annie Heee fra Spanien).
Finn & Karin Kørvel også 42 point - men kun 18 point på de lige huller.

BEDSTE PAR NR. 1: Allan ”Pro” og Tom Marger Hansen (TV-golfens Mester)
45 point (2 x gavekort fra PAW-SKO på hver à kr. 500,-).
NÆSTBEDSTE PAR: Arne & Ulla Jørgensen 43 point (2 x gavekort fra PAW-SKO på
hver à kr. 250,-) 19 point på de lige huller og 13 point på de sidste 9 huller).
Henrik Schlotfeldt og Tom Jensen også 43 point - også 19 point på de huller men
kun 9 point på de sidste 9 huller).
Så tror jeg helt sikkert, at nu ville alle ud og få rørt deres gamle ”stænger” på
dansegulve til god 60-musik fra Tommy (fra B. 1901). Man måtte virkelig kæmpe
for, at få en plads på dansegulvet og undtagelsesvis var der ingen der styrtede.
Senere fik vi kaffe og cognac (så godt jeg husker) og Finn Kørvel kæmpede bravt
hele aftenen med at tage gode billeder og må jeg sige, at dette er lykkedes rigtig
godt ham (hvor I kan se alle 100 foto på vor hjemmeside).
Så er der kun et at sige:

TUSIND TAK TIL JER ALLE

fordi at vi kunne fejre Manneklubbens 40-års Jubilæum sammen
og have en rigtig hyggelig og en dejlig aften.
Endnu en tak til alle og hvis jeg skulle have glemt noget eller nogen - så er det ikke
med min gode vilje, men der har været lidt meget her i den senere tid.

NB! Endnu en god nyhed, som jeg allerede nu kan fortælle jer, at hvis I allerede nu
vil være sikre på, at komme med til vort 50-års Jubilæum - så kan I allerede nu
tilmelde jer til dette arrangement (flere gjorde dette under festen til H.E  )
og er i ”sikre hænder” hos Hans-Erik Albertsen (skulle jeg sige fra ham!).

Tak til alle fra formand Buller - Manneklubben Storstrømmen

