07/07 2020

Hej Gert
Tak for kommentaren.
Ulla klippede engang for mange år siden en lille vittighedstegning ud (den er desværre blevet væk!):
En gigantisk kondor har løftet en cabriolet med et ældre par af en vej på klippesiden.
Da vognen hænger dér over den dybeste bjergkløft udbryder hustruen: " Så gør dog noget noget, mand. Du har jo
engang skrevet en bog om fugle!"
Der er jo bestemt ikke meget Valdemar Atterdags-løsning at hente i den situation!
Selv simple forhold som kan og bør løses umiddelbart sendes i proces - det er ærgerligt! - Læs bl.a. Bestyrelsens
virksomhedsplan. Det er smukt papirarbejde med store armbevægelser, gode hensigter og ædle erklæringer.
Eksempelvis for Regel, hcp (+etikette) udvalgs sammensætning og arbejdsopgaver, uddannelseskrav mv - emner
som sagtens kunne være sat i gang i løbet af vinteren 2019-20 før og senere på trods af corona-blokeringer.
"revurdere, sandsynligvis, opdrag, justeringer, forbedringer, engang i 2021, grundigt analysearbejde, forhåbentlig,
optimering ....osv...." tegner samme sædvanlige politiske, udviskede konturer i horisonten - og i mit hoved! - som
virksomhedsplanen.
Jeg savner ikke mindst som aktiv sportsligt engageret medlem - og måske pga min baggrund - at der tages
omgående aktion på aktuelle hændelser og forhold, hvis det er muligt - Det er den med 5 aktioner og 1 fejl
snarere end ingen aktioner, ingen fejl
Eks.: spærrebuer til at dirigere trafikken på banen - det er ledelsens ansvar at sikre at medlemmer trækker
vognen udenom greenbunkerne. Det er ikke medlemmerne der skal have skylden i første omgang!
Da jeg skulle hente mit grej i klubben i går, var provokations-buen jeg opsatte forleden på 9. hul drejet
90 grader! - Så nu var der fuld passage indenom greenbunker - og den blev brugt!
Det er betænkeligt at redaktøren nu for 4 gang udøver censur, fordi han ikke bryder sig om helt
objektive indlæg, der - selv om de måske er kritiske - dog grundlæggende er informative og skaber indsigt
og forståelse. Billeder taler alles sprog!
- Og Undskyld, men det er at stikke halen mellem benene og helt naivt at tro at Formandens løftede
pegefinger skjult i en bemærkning i en klumme på hjemmesiden kan erstatte billedeksempler og løse et
færdselsproblem på banen!
Gør dog noget! - som Jesper Lorentsen gjorde!
Eks.: Kontoret har lige ringet. Hvad skal vi gøre ved de kursusdeltagere som ikke fik regelundervisning i maj
da jeg var på ferie? - Jeg stillede spørgsmålet tilbage: Hvad skal vi gøre ved de 125 andre som er meldt
direkte ind og ikke har været på kursus ?
Det er de foreløbig 125 du vil glemme til næste sæson, hvor de så, når det nye udvalg har barslet med
et digert oplæg, måske kan få en eller anden form for information om spillets regler (incl. R 1.2 mv.)
Det er som om man glemmer at alle spil - spilles efter regler. I ludo eller Matador er det ikke blot at kaste en
terning - i golf er det ikke at slå til en bold med et instrument. Det er reglerne der gør det til et spil!
Men vær bare rolig: Jeg er i gang med at løse den opgave du vil sende i proces til næste år: Nu
indkaldes alle! nye medlemmer i august til undervisning i reglerne for golfspil!
eller måske tidligere (efterhånden?) glemte emner:
Eks.: Siden 2014 har jeg gjort 3 på hinanden følgende formænd for regeludvalget min. 2 gange per mand
plus formanden og 2 (vistnok 3 med cc. kopier rundt i systemet!) næstformænd skriftligt opmærksom på at
panikteksten (pga. en hændelse, man ikke vidste hvordan man skulle løse) til regeludvalgets arbejde og
ansvarsfordeling er på grænsen til det pinlige fortvivlende, fejlagtig. - Teksten kunne være ændret på
under et kvarter!!

Jeg tænker stadig på hustruens udbrud til manden!!

Peter

