
TILMELDING TIL JERN – LADIES 

Snart starter vi op på golfsæsonen 2023. 

Vi sender dig hermed nogle informationer om opstarten. 

Bestyrelsen er blevet konstitueret og ser således ud: 

Formand – Susan Damholdt 

Næstformand - Jane Damgård 

Kasserer – Lone Clausen 

Bestyrelsesmedlem – Conny Stokbæk 

Bestyrelsesmedlem – Annette Urup Nielsen 

Suppleant – Betty Martinsen 

 

Tilmelding til klubben sker via indbetaling af kontingent på 425,00 kr. 

Kontingenten dækker hele sæsonen. 

Indbetalingen sker via mobilpay på 3101HG 

Husk at anføre medlemsnr og navn (eks. 65-2496 Lone Clausen)  

Betalingsfristen er tirsdag den 28. februar 2023 

Af hensyn til udarbejdelse af medlemslisten, beder vi dig overholde 

tidsfristen. Såfremt betalingen ikke er sket rettidig betragter vi dig som 

udmeldt, men det håber vi naturligvis ikke bliver tilfældet. 

Ønsker du udmeldelse af klubben, så giv venligst besked på mail: 

jernladies@hotmail.com eller til Susan på 29434386 

 

Første spilledag er tirsdag d. 28. marts 2023. Vi spiller stabelford den dag.  

Husk at tilmelde jer på Golf Box. Nye medlemmer skal kontakte Susanne på 

kontoret, så I kan få adgang til at sætte jer på vores lukkede tider. 

Har du/I ændringer til adresse, tlf., mailadresse eller spilletidspunkt, bedes 

du sende info på jernladies@hotmail.com 
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Vi har vedhæftet en Matchplan for sæsonen.  

I år prøver vi noget nyt i forhold til tilmelding til vores match. Vi har oprettet 

en Facebook Gruppe til Jernladies. I bliver medlem på  

Jernladies - KLG 

Til vores match tilmelder I jer på Facebook siden. Her tilmelder eller 

framelder i Jer også til spisning. 

De der ikke bruger Facebook sender en mail til jernladies@hotmail.com for 

tilmelding og spisning. I vil modtage mail med informationer ad denne vej.  

Har I specielle behov i forhold til maden kontakter i selv køkkenet. 

Seneste tilmelding ser I på Matchplanen. Det er vigtigt I er skrevet på rettidig 

ad hensyn til udarbejdelse af holdsammensætning. De der ikke er skrevet på 

til tiden kommer på en venteliste. Denne tages i brug ved afbud. 

 

Vi ser frem til en god og solrig golfsæson. 

 

Mange golfhilsner bestyrelsen 
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