DEN 11/2-20 – Da blev der holdt møde i klubhuset Ved Diget.

TILSTEDE VAR HØJTÆREDE FORMAND TOM, BRODER NIELS, BRODER ERIK, BRODER JOHN, BRODER
BJARNE, BRODER STEEN, BRODER KJELD OG UNDERTEGNEDE BRODER ROLF.

MØDET BLEV INDLEDT MED AT BRODER KJELD GAV FØDSELSDAGS HUMLE.

EFTER DETTE BLEV DER HOLDT 1 MIN. STILHED FOR AT MINDES BRODER LUNDE SOM ER GÅET ALT
FOR TIDLIGT BORT.

Man gik så over til at drøfte den aflyste PERNILLETUR. Det viste sig, at det var problemer med
maskinen, altså ikke stormvejret. Det sidste ville jo også være uden betydning ville jo også være
uden betydning for brødrenes gangart, idet den ville have været den samme, hvadenten det havde
været havblik eller storm.
Det blev besluttet, at forsøge igen at komme ombord på Pernille den 11. marts d.å.
Aktivitetslisten blev gennemgået af formanden. Der er meget at glæde sig til. Broder Bjarne gav en
lille introduktion til besøget på radiomuseet i Ringsted.
Kjeld og Niels indvilgede venligst i at arrangere Bakketuren. Et sted, hvor der er et bord med ”spis
så meget, De lyster” står højt på hitlisten.
Generalforsamlingen blev også nævnt. Alle sad spændt og ventede på broder Johns ansigtsudtryk.
Dette forblev i venlige folder og alle åndede lettet op. Dog pointerede Broder John at der var
spisepligt af rouladen.
Pludselig blev mødet afbrudt af husets vært, der kom med den rystende melding, at dagens ret
(Osso Buco) var udsolgt.
Hvad der derefter skete, er jeg ude af stand til at referere, da jeg gik i chok. Da jeg kom til mig selv,
var alt ordnet på bedste vis, idet at vi blev budt på beuf béarnaise og

Pommes frites til samme pris som dagens ret.
3 (med slet skjult reference til Michelin) stjerner til restaurant SAS klubben herfra.

Men overraskelserne ville ingen ende tage. Pludselig blev lokalet indtaget af 3 fagre møer som
skulle tale med broder Erik. Han forsøgte at forklare det med, at det var hans ex-svigerdøtre, men
det vakte jo stor moro og forvirring rundt bordet; faktisk så stor forvirring, at en passende
alkoholisk kompensation ikke blev italesat. Dette er hermed taget til referat.

Nu kunne brødrene ikke klare flere sindsoprivelser, så derfor begav vi os op i restauranten til
bøffer fra Nev Zealand. Bøfferne blev indtaget i nogenlunde tavshed, idet de fleste brødre ihukom,
at man ikke taler med mad i munden.

Kasse 40 sluttede med kr. 220,00

Med broderlig hilsen
Rolf

