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Ämne
  
Nyhetsbrev nr 8 2019, Torrekulla Golfklubb
informerar

2019-03-18 14:27



Visar 1 av 1 utkast.

Skickade mail

Allmänt upprop till samtliga medlemmar

FEEDBACK

Lista
Lördag den Skickat
30 mars kl 09:00-14:00
genomför vi en Verktyg
Externa adresser som
vill ha
Nyhetsbrev nr 7 2019, Torrekulla Golfklubb
2019-03-18 alla medlemmar
städdag på klubben,
är välkomna
att

informerar
14:26
nyketsbrev
hjälpa till
 Medlemsförteckning
Ämne

För att vi skall ha en
fin bana och ett välkomnande
klubbhus
genomförs en städdag. 
mars 2019
Nyhetsbrev till samtliga damer i Torrekulla
2019-03-10
 Damer 10
Golfklubb
15:56
Vi medlemmar behöver
hjälpas åt att städa och röja upp på vår fina bana.
Externa
vill ha
Nyhetsbrev nr 6 2019, Torrekulla Golfklubb
2019-03-07
Det bjuds på kaffe och
grillad korv, alla 
som
hjälperadresser
till får ensom
greenfeebiljett.

informerar
11:31
nyketsbrev
För de som känner att de inte vill "röja ruffen",
finns det arbeten att göra i och runt
 Medlemsförteckning
klubbhuset.
Nyhetsbrev nr 5 2019, Torrekulla Golfklubb
2019-03-05
 Externa adresser som vill ha

Här är förslag på saker
som behöver göras:
informerar
16:41
nyketsbrev
Slyröjning, laga grisskador, och allmän uppfräschning
inne och ute.
 Medlemsförteckning
Ställ upp nu och hjälp
till så att vi får 
enOsäker
fin bana och ett välkomnande klubbhus.
Nyhetsbrev nr 4 2019, Torrekulla Golfklubb
2019-02-25
informerar
14:34
 Externa adresser som vill ha
nyketsbrev
 Medlemsförteckning
Meddela om du kommer så att vi kan se till
att det finns mat och fika till samtliga.
Meddela också om du har verktyg som du kan ta med dig, t.ex. krattor, spadar, sekatör,
Visar 5 av 46 skickade mail. Visa allaröjsåg etc.
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