Hvorfor vinder jeg aldrig......?
Der skal altid være 2 andelshavere til stede som kontrollanter.
Praktisk foregår trækningen i et separat lokale, hvor minimum 2 andelshavere er til stede, for det meste
er der 3 til stede. Formanden deltager som kontrollant, men har ikke hånden nede i posen med numre,
det er udelukkende andelshaverne. Posen indeholder - sjovt nok - 500 stk. små papirstykker,
nummereret fra 1 til 500. Posen går igen ved alle 5 trækninger.
Hvem er det så der trækker præmierne hver måned? Det er en trofast skare af, fortrinsvis pensionerede
KTAS’ere, der møder op hver gang der skal trækkes numre. Lige så lang tid jeg kan huske tilbage, er de
dukket op hver den 15'ende, for at trække månedens vindere.
Hvorfor er der så nogen der vinder hele tiden, og andre der stadig venter...? - Tja s nogle har mange
andele, andre har måske kun en. Så det eneste svar må være, at lykkens pamfilius går sine helt egne
veje.....
Det skal lige for en god ordens skyld nævnes, at alle andelshavere har mulighed for at deltage i
trækningerne. Skulle du have lyst, så send en mail til bjrn@tdc.dk. Udover dette, arbejdes der på at
drage ud i de store huse i TDC, og foretage trækningerne 'live' - i eks. kantinerne. Der har allerede været
en trækning, der foregik hos TDC Forlag i Rødovre.
Hvem har ikke tænkt tanken, hvorfor hulen bliver mine numre aldrig trukket ud!?. Eller den lidt værre
udtalelse: ' Svindel og humbug, mafiametoder, og jeg skal gi' dig ska' jeg… ' - (Peter Bassøe, TDC Forlag
- red.)
Men sandheden er at det hverken er svindel - eller humbug for den sags skyld. Med hensyn til
mafiametoder holder den vist heller ikke vand, hvis man bare kender lidt til formanden Bent Nielsen. Alt
foregår lige efter bogen. Hvis man lige hurtigt skimmer ned gennem vedtægterne for Stald KTAS, står
der i paragraf 5b:

