
JernLadies 

Her kan du få et overblik over alt det praktiske du har behov for at vide når du er medlem 

i JernLadies 

• Det er vigtig at du kender klubbens Vedtægter. Vedtægterne findes på. 

https://www.kajlykkegolfklub.dk/ se under “Klubber” og “Klubber i klubben”. 

• På hjemmesiden finder du andre vigtige oplysninger 

• Der afholdes generalforsamling samme dag hvor der er afslutning. Det er med 

spisning og efterfølgende arrangement med præmieoverrækkelser 

• Bestyrelsen kan kontaktes på mail: jernladies@hotmail.com 

• Bestyrelsen er: 

o Formand – Susan Damholdt 

o Næstformand - jane Damgård 

o Kasserer – Lone Clausen 

o Bestyrelsesmedlem – Conny Stokbæk 

o Bestyrelsesmedlem – Annette Urup Nielsen 

o Suppleant – Betty Martinsen 

• Som medlem skal du være med i JernLadie’s Facebook gruppe. Gruppen hedder 

“Jernladies – KLG”,  her anmoder du om at blive medlem. 

• JernLadies spiller hver tirsdag. Opstart sidste tirsdag i marts og slut sidste tirsdag i 

september. Der er afslutning om lørdagen efter sidste spilledag i september. 

• Du er tilmeldt kl. 15.30 som spiller 18 huller eller kl. 17.12 som spiller 9 huller. Du 

kan altid spille på det tidspunkt der passer dig. Efter golfrunderne samles vi i 

restauranten hvor der vil være præmieoverrækkelse. Rigtig mange spiser sammen 

efter golfrunden. Hvis du ønsker at spise er der mulighed for at bestille mad inden du 

går på golfbanen. Der er en seddel ved siden af kontoret hvor du kan bestille din 

mad. 

• Der udarbejdes en samlet matchplan for hele sæsonen - her kan du se hvilken 

spilleform der spilles, og hvornår der er sidste tilmelding. Sidste tilmeldingsfrist skal 

overholdes. Der vil være mulighed for at komme på venteliste hvis tilmeldingen 

kommer senere, men ingen garanti for at du kan komme med på et hold. 

• Når man tilmelder sig en match er man automatisk tilmeldt spisning. Såfremt man 

ikke vil spise skal man give bestyrelsen besked på jernladies@hotmail.com senest 

tirsdagen inden matchen afholdes  

• Såfremt man har særlige behov i forhold til maden giver man selv besked til 

køkkenet 

• På bordet i lobbyen skriver du dig på sedlen for deltagere på dagen og angiver dit 

handicap – herved kan alle se hvor mange deltagere vi er, og hvor mange præmier 

der skal uddeles 

• Hvis du spiller 15.30 får du en oversigt hvor du kan se om du er 1, 2 eller 3. Alle med 

1 går ud først og derefter 2 og 3. Når du ankommer og udskriver dit scorekort 

noterer du 1, 2 eller 3 på dit scorekort. Du placerer det i den bunke på bordet, hvor 

du hører til. 

Spiller du 17.12 mødes vi 17.00 og trækker hold ud fra de scorekort der afleveres.  
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