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d. 17. februar 2023 
 

Der indkaldes herved til ordinær generalforsamling i Solrød Golfklub 
 

onsdag den 8. marts 2023 kl. 19.00 
                                                                                                                       

i SOLRØD AKTIVITETSCENTER, Solrød Center 85, 2680 Solrød Strand 
 
 

  Dagsorden:  

1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår: Vagn Søndergaard 
 

2. Beretning om klubbens virksomhed i det forløbne år - beretning vedlagt.  
  

3. Fremlæggelse af revideret regnskab til godkendelse.  
  

4. Fremlæggelse af budget og fastlæggelse af medlemskontingenter og indskud.  
  

5. Forslag fra medlemmerne: 
 Ingen forslag  
 
  

6. Forslag fra bestyrelsen:  
          Ingen forslag 

 
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Der skal efter tur vælges 2 bestyrelsesmedlemmer for den 

fulde periode på 3 år, på valg er Pia Hansen og Susanne Jonsson. 
     

8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen. Begge er for en etårig periode. Bestyrelsen indstiller   
Vagn Søndergaard som 1. suppleant og som 2. suppleant Peter Bak 

 
9. Valg af revisor. Bestyrelsen indstiller revisionsfirmaet Beierholm til genvalg  

 
10. Eventuelt  
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Formandens beretning    Bestyrelsen, d. 17. februar 2023 
 
Sæson 2022/23 rinder mod enden, og vi kan se tilbage på et år uden restriktioner omkring Covid19,  
og vi har kunne være sammen uden at skulle tage hensyn til sprit, afstand m.m.  
Vi har desværre igen haft en medlemsnedgang, idet vores medlemstal er faldet med 40 medlemmer. 
Vi er blevet en mindre klub med knap 200 medlemmer.  
I bestyrelsen forsøger vi fortsat at hverve medlemmer. Der er afholdt ”Golfens Dag” og i perioden  
op til jul, havde vi et forsøg med at få medlemmer ved, at man kunne melde sig ind i klubben  
for et fordelagtigt kontingent, som vi havde forhandlet os frem til med Flemming Hyveled. Vi delte  
det ud via de sociale medier, men det gav desværre ikke så mange nye. Så vi må nok erkende,  
at det pt. er svært at hverve nye medlemmer. Dog vil vi i bestyrelsen fortsat kæmpe for sagen.  
Arbejdet i vores klub i klubberne går fint. Seniorklubben er den største klub i klubberne, og der  
bliver spillet og hygget hver onsdag formiddag. Käte og Johnny gør et utrolig flot arbejde i 
Seniorklubben. Dame og herreklubben kører også, men vi kan håbe på, at de kommer lidt bedre  
gang i 2023. Den nyetablerede Klub +37 er i gang, og der bliver arrangeret ture og spil, så en stor  
tak til Jan E. og Svend Erik for deres indsat med nybegynderne og Klub +37. Juniorerne føler sig  
godt tilpas i Solrød Golfklub, de bliver passet og plejet af Johnny, Jan G. og Ulrik, og så har de haft 
en smule træning af vores Pro Mads M. Nielsen. 
Vi må erkende, at det har været lidt problematisk i denne sæson med at få træningstider hos  
vores Pro-træner Mads M. Nielsen. Mads har et fuldtidsarbejde, som politibetjent ved siden af,  
så det har været lidt vanskeligt at tilrettelægge træningen. Mads har gjort sit bedste, men det har  
dog givet anledning til, at Mads har valgt at fratræde sin stilling. Vi vil gerne fra bestyrelsen takke 
Mads M. Nielsen for samarbejdet gennem de sidste to år. Bestyrelsen er i fuld gang med at hverve  
en ny træner, som evt. kan være tilknyttet en eller to dage om ugen, som ville burde kunne dække 
vores behov.  
Der har være fuld gang i vores turneringer. Det er stor tilslutning og altid meget hyggeligt. Det er en 
fornøjelse at møde op til ”Arnes” dejlige morgenmad med frisklavet kaffe, og turneringerne er bare 
en succes. Alle er glade, og når turneringen er afsluttet ved vores fællesspisning og gode humør. Vi 
gør, hvad vi kan i bestyrelsen, så alle kan hygge sig. Vi har af flere omgange selv stået for 
madlavningen. Det har været succesfuldt og har også givet lidt overskud til klubben. Det samme 
gælder med vores lotteri, som giver et tilskud til vores kassebeholdning. Jeg vil med glæde se frem til 
vores turneringer i 2023, hvor mange altid giver en hjælpende hånd – også med opvasken.   
En stor tak til alle de mange frivillige hjælpere, som f.eks. holdlederne i Regionsgolf og alle jer andre, 
der er blevet inviteret med til den årlige hjælperturnering.   
Bestyrelsen vil igen i år arbejde for, at Solrød Golfklub er kendetegnede ved at være en god social og 
hyggelig klub, hvor vi kan mødes og få mange gode oplevelser sammen både med spil på golfbanen og 
til andre sociale ting, såsom en biograftur, en frokost på Cafe A m.m.  
Til sidst vil jeg sige tusind tak til mine bestyrelseskollegaer. Tak for jeres arbejdsindsats.  
Dette var var mit indspark, som formand til den skriftlige beretning. Jeg ønsker fra alle en god ny 
golfsæson 2023/24, det er jo trods alt, derfor vi er sammen ude i naturen og for at nyde de gode slag 
samt lyden fra bolden, der lander i koppen.  
Pia Hansen, Formand Solrød Golfklub 
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Samarbejdsudvalget  
Samarbejdsudvalget består af Johnny, Jan V. og Pia som en del af bestyrelsen og Flemming Hyveled, 
som baneejer. 
Samarbejdsudvalgets opgave er at være i dialog med FH omkring banen og dens beskaffenhed samt 
videreføre de ønsker, som både bestyrelsen og medlemmerne har til selve banen og andre forhold, 
såsom luftpumpernes sporadiske duelighed. Vi har haft knap så mange fysiske møder i samarbejds-
udvalget i årets løb, men der har konstant været en løbende dialog om de ad hoc-opgaver, der er 
opstået, og har haft efterfølgende snak med baneejeren FH. 
Vi har fået en del kritik fra medlemmer omkring banens beskaffenhed i sommer, idet den var utrolig 
tør. Desuden var flere medlemmer utilfredse med greens, manglende græsslåning m.m. Alt dette er 
blevet videreformidlet til FH, som tager vores kritik til efterretning, og som forhåbentlig munder ud i 
en arbejdsindsats på banen. Vi har forklaret vores frustration over, at medlemmer forlader klubben 
pga. af banens beskaffenhed. Men med de få medlemmer vi er, så er det svært. Vi har afholdt 
arbejdsdage i samråd med baneejeren, og vi har også talt om, at der er mange, der gerne vil hjælpe, 
så vi sammen kan gøre nogle gode ændringer. I eftersommeren stod vores bane rigtig flot også greens 
stod fint. I samarbejdsudvalget vil vi forsætte den gode dialog med baneejeren. Og håber på et godt 
samarbejde i den kommende sæson.  
 
Dameklubben ”Solstrålerne” 
I sæsonen 22/23 har der været 23 medlemmer af dameklubben ”Solstrålerne”. 
Vi har igennem sæsonen haft en lille løbende turnering, som Elsebeth Lindau vandt.  
I sommer var damerne igen inviteret til swimmingpoolparty hos Käte og Johnny. Efter lidt pjankeri 
rundt i poolen samledes vi om det store terrassebord, og delte nogle pizzaer. 
Årets weekendtur gik igen til Møn, hvor 16 af dameklubbens medlemmer overnattede på Hotel 
Præstekilden. Vi spillede Møns Golfklub bane to gange med vidt forskellige resultater. Det var som 
altid en hyggelig tur. Det er allerede nu besluttet at 22/23 sæsonens tur finder sted i weekenden 2. og 
3. september 2023. Har du en god idé til et overnatningssted og bane så sig endelig til. 
Nytårskuren blev i år afholdt lørdag d. 14. januar. Vi mødtes som sædvanligt på Restaurant Dantes til 
fællesspisning, og resten af aften gik med hygge hjemme hos Anita.  
 
Pink Cup: 
Vi gjorde det igen! 
Dameklubben Solstrålerne stod igen i år for et rigtig flot Pink Cup arrangement.  Der skal lyde en stor 
tak til alle som var med til samle sponsorgaver ind og stege 10 kg frikadeller samt lave 12 kg 
kartoffelsalat, som 55 deltagere nød godt af. Som sædvanligt er medlemmerne af Solrød Golfklub 
gode til at støtte op om dette vigtige arrangement. På landsplan deltog 79 klubber, som tilsammen fik 
samlet 2,7 mio. kr. ind, og til det resultat bidrog Solrød Golfklub med knap 30.000 kr.  
Klubbens indsamlingsresultat var så flot og godt, at klubben kvalificerede sig til Pink Cups 20. års 
jubilæums finale. Finalen fandt sted på Svendborg golfklubs flotte udfordrende bane, og her deltog 
Susanne Jonsson og Elsbeth Lindau - begge endte udenfor præmierækken.  
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I den kommende sæson vil Solstrålerne igen arrangere Pink Cup, og det bliver lørdag d. 10. juni 2023 
– sæt kryds i kalenderen allerede nu, så du ikke går glip af dette vigtige arrangement. 
Til sidst vil Solstrålerne gerne takke alle de butikker i Solrød og omegn, der har doneret 
 flotte gaver, uden dem ville vi ikke kunne samle så mange penge ind år efter år. 
 
Herreklubben Solrødderne 
Herreklubben åbnede sæsonen d. 3. april 2022 med en lille turnering og et efterfølgende 
medlemsmøde. Vi blev enige om, at spilletidspunkterne skulle være mandag morgen kl. 09:00 og 
mandag eftermiddag kl. 16:30, sådan at også de arbejdsramte kunne være med. 
Et par ture til fremmede baner er det også blevet til. Vi har været i Greve G.K. og Vallø G.K. 
Begge steder var der deltagelse af 15-18 medlemmer, der spillede og spiste sammen bagefter. 
Disse ture er altid et populært tiltag. 
Derudover har vi afholdt flere små turneringer på hjemmebanen. Solcuppen er blevet genoptaget og 
blev meget fortjent vundet af Søren Jacobsen. 
Vi afholdt afslutningsturnering og medlemsmøde d. 10. okt. Det er for mørkt at spille om 
eftermiddagen og aften.  
Vi blev enige om at spille søndage kl. 09:30 og mandage 09:00 
Årets golfer i Herreklubben blev Kurt H. Petersen, der dels var blevet Klubmester i Senior rækken, dels 
havde vundet vores Flaskespils-turnering. 
Vi er færre medlemmer i Herreklubben end før i tiden, men vi fortsætter med i Solrødderne at tilbyde 
et fællesskab omkring herregolf, der er for alle herrer i klubben, og som samler nye medlemmer op  
såvel som de “gamle” medlemmer, der vender tilbage til klubben. 
 
Seniorklubben: 
Igen en ny medlemsrekord med 67 aktive seniorer, som har et gennemsnits fremmøde på over 40 
deltagere. Igen i år besøgte vi Albertslund og senere Køge, begge dele en bragende succes med det 
sædvanlige gode vejr og topmålt humør. 
Onsdagene køres med fast hånd og godt humør, og glider forbavsende godt, i betragtning af det høje 
deltagerantal. 
Der har været både den månedlige turnering med smørrebrød, en sæsonafslutning med  
Store præmier samt jule bingo med efterfølgende julebuffet. Alt er betalt indenfor budgettet, som 
kommer fra et kontingent på 300,- dkr. Og der er stadig penge på kontoen. 
Tusind tak til de faste hjælpere Jan G., Vagn & Lisbeth samt vikaren Raymond, og ikke mindst alle I 
søde ”gamle”, I gør det hele værd. 
Käte & Johnny 
 
Ungdomsklubben (team Youngster’s) - juniorerne: 
Der har i den seneste sæson været 7 juniorer, med et gennemsnits fremmøde på 5. 
Der er blevet afholdt et par turneringer, med grillpølser og præmier til alle bagefter, og vi sluttede af 
med en mesterskabsturnering, hvor Sara Hansen blev kåret som Klubmester, det blev fejret med 
pizzaer og sodavand og masser af godt humør. 
Tak til Jan G. og Ulrik for en fin indsats. 
Johnny 
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Begynderudvalget 
Der har været ni medlemmer, der har haft mulighed for at deltage i begyndertræningen om torsdagen 
kl. 17.00. Der har været et meget fint fremmøde hver gang. Vi har i sæsonen afholdt 20 torsdage, hvor 
flere medlemmer kom og hjalp de nye medlemmer med regler og etikette m.m. En stor tak til alle 
hjælpere – og ikke mindst en stor tak til Svend Erik Wilken og Jan Ellebirke for deres arbejdsindsats, 
som tovholdere på denne træning. Den sidste torsdag i hver måned har der været afholdt en 
turnering med præmier til de bedste og derefter fælles spisning. 
En stor tak til baneejer Flemming Hyveled for frie bolde til begyndertræning på Driving Range. 
 
Klub +37 og klub +54 
Der er ti medlemmer i klub +37 og tre medlemmer i klub +54, som også deltog med et fint fremmøde 
hver torsdag kl. 17.00 i sæsonen. Den sidste torsdag i måneden blev der afholdt turnering med 
præmier til de bedste og derefter fælles spisning sammen med begynderne. 
Over året var der en KIK turnering, hvor de 3 bedste score over året blev talt sammen, og der var 
kamp til det sidste. 
I sæsonen har klub + 37 været ude og spille Køge Nordbane lørdag d. 28. maj og Vallø Golfklub lørdag 
d. 4. september. Selvfølgelig var der fine præmier og fælles spisning, som Jan Ellebirke og Svend Erik 
Wilken havde arrangeret. En stor tak fra bestyrelsen til både Jan Ellebirke og Svend Erik Wilken for 
deres store arbejdsindsats for klubbens nye medlemmer. 
 
Regel- og handicapudvalget 
Der har været flere regel banevandringer i løbet af året, og jeg opfatter det som en form, folk er 
meget glade for. Det tror jeg, vi laver mere af. Der har også været afholdt regelaftener i klubhuset, 
især møntet på begynderne. Det fortsætter naturligvis også. 
Der er kommet nye regler i jan. 2023, kun ganske få der vedrører det daglige. De vigtigste regler ligger 
på hjemmesiden i et nyhedsbrev. For dem, som måtte ønske det, er der kommet en ny lommeguide, 
som kan købes for 30. kr. 
R&A reglerne i bogform udgår, download i stedet R&A appen, den er også nemmere at søge i "#$% 
Johnny 
 
Banen: 
Vi har en mindre ældrevenlig bane, som er omkranset med de fineste frugttræer, som blomstrer så 
flot gennem hele foråret. Desuden har vi ikke en eneste højspændingsmast, der kan genere ens udsyn 
eller spil på banen, men banen trænger dog til en kærlig hånd her og der.  
Greens: Greens fik i 2021 en ordentlig omgang, hvilket gjorde, at der var store riller, huller og bare 
pletter, men det var nødvendigt, for ellers var de døde. Til gengæld ser det ud som om, at de bliver 
bedre og bedre, og mon ikke foråret kan muntre dem så meget op, at de ender med at blive helt 
gode. Jan og jeg har i den seneste sæson, i samarbejde med Mads, flyttet flagene hver 3. uge, og det 
fortsætter vi nok med. 
Fairways: Hårde fairways i tørt vejr må man forvente, det er kun enkelte rige klubber, der har råd til 
at vande fairways, så det var ikke kun et problem hos os. Bortset fra et par misere med itu gået 
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udstyr, kører klipningen nu rimeligt, der kan dog i vækstperioden være dage, hvor den er lidt 
langhåret. Desværre er der ikke råd til mere mandskab, som er den eneste løsning på dette. 
Bunkers: På vores ”frivillige arbejdsdage” får bunkers som regel en ordentlig omgang, det hjælper i 
nogen tid, men vedligeholdelsen mangler (igen mandskabsmangel), tak til dem som hjælper. 
Bestyrelsen vil gerne opfordre alle til, at når I ser ukrudt i bunkers, så fjern det og smid det op på 
græsset (klipperen klarer resten) Hvis alle tager en tot i ny og næ, bliver det til noget, der kan ses, og 
husk riven og af en eller anden årsag, er en revet bunker mere indbydende. 
Tak til Jan G. – vi har sammen haft en god dialog med Flemming, som trods alt gør, hvad han kan 
indenfor de økonomiske rammer, han nu har. Også 1000 tak til arbejdshesten Mads, som kun vil os 
det bedste.   
Johnny 
 
Regionsgolf 
I den forgangne sæson deltog vi med tre tilmeldte hold til Regionsgolf trods vores medlemmers høje 
gennemsnitsalder. Vi deltog i følgende rækker: Senior C., Veteran D. og Superveteran D. Det er altid 
sjovt at komme ud at måle sig med andre klubber og møde deres lige så ivrige spillere. 
Det blev i år kun til beskedne resultater, men vores hold i Veteran D rækken, var dog kun få point fra 
at gå videre til slutspillet.  Flot gået!!!  
Til næste sæson er der allerede tilmeldt de samme 3 hold, så man kan stadig nå at være med i 
Regionsgolf. 
Regionsgolf koordinator 
Jan Garmund. 
 
Turneringsudvalget. 
Turneringsudvalget. I sæsonen 2022/23 afviklede klubben inklusive klubmesterskaberne 9 turneringer 
alle med et flot deltager antal.  
Årets klubmestre blev: Damer: Pia Hansen, Herre: Nils Peter Rønholt, Senior: Kurt Petersen.  
Junior: Klara Hansen. 
Vi havde, som noget nyt denne dag, skabt en stablefordmester, og det blev Palle Petersen. 
Alle blev fejret ved en sammenkomst om eftermiddagen på finaledagen med et glas bobler. Stort 
tillykke til alle mestrene. Turneringsudvalget vil gerne sige tak til de mange trofaste medlemmer, som 
stiller op hver gang, vi har en turnering og bidrager med højt humør til den gode stemning, vi altid har 
i Solrød Golfklub 
 
Sponsorudvalget 
Igen i år skal vi takke alle vores gode sponsorer. Vi har aftale med TLP Golf om præmier til vores 
turneringer, både dem i klub regi, men også når klub-i-klubberne har arrangementer.  Vi har også 
glæde af lokale forretninger som velvilligt bidrager til vores turneringer og herunder en stor tak til de 
klubmedlemmer, som energisk hjælper med hertil. Stor tak til alle de medlemmer som på vores 
turneringsdage bidrager til vores lotteri, som jo er med til, at der altid er flotte præmier og mange 
klappepræmier.  
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Kontingentet 2023 

Ifølge vores vedtægter §3 skal kontingentet reguleres med udviklingen i forbrugerprisindekset – dette 
har Flemming Hyveled valgt at se bort fra i 2023. Kontingentsatserne er de samme som i sidste sæson 
og de ser således ud:  

Gældende kontingentsatser fra 1. april 2023  

Aktive Junior                                      kr.  1.400 

Aktive ungsenior              kr. 2.900 

Aktive hverdag              kr. 4.375 

Fuldtid               kr. 5.550 

Passivt medlemskab                         kr.    625 

Langdistance                                      kr. 2.775 

 
Regnskab og budget 
Bestyrelsen kan fremlægge et regnskab for 2022 udvisende et underskud på kr. 15.656 mod et  
oprindeligt budgetteret underskud på kr. 30.375.  
På trods af en yderst forsigtig budgettering af antal medlemmer og medlemssætning mistede vi  
knap 113.000 kr. i indtægt, fordi vi igen igennem sæsonen har modtaget en del udmeldinger.  
Igen er de fleste udmeldelser fundet sted blandt fuldtidsmedlemmerne. Flere medlemmer har valgt  
at skifte til andre baner, fordi venner og bekendte spiller der – et par stykker er dog kommet retur.  
Andre har indstillet golfen på grund af helbred eller ikke længere kan afse tid. 
Klubben afholdt igen Golfens dag, som desværre fik vi ikke lige så mange indmeldelser,  
som tidligere år. Det kan skyldes at inflationen på tidspunkt havde fået fart på – priserne på gas, 
el og visse fødevare steg i raketfart.  
På grund af den store medlemsnedgang er klubbens omkostning til baneleje også fladet markant.  
Klubben har betalt ca. kr. 100.000 mindre i baneleje til Flemming Hyveled i forhold til budget. 
Udover en forsigtig budgettering i antal medlemmer så blev indtægterne i forbindelse afholdelse  
af interne turneringer også sat lavt og omkostningerne højt. Men deltagelsen i turneringerne har  
været højere end forventet samtidig med, at bestyrelsen har været dygtige til at holde  
omkostningerne nede ved at finde gode tilbud og har flere gange selv stået for maden.  
De gange vi i turneringsudvalget har valgt at købe maden udefra, har prisen været højere,  
end det der har været budgetteret. Alt det tilsammen gør, at turneringerne fortsat levere  
et overskud på ca. 3.000 kr.  
Det er dejligt, at vi kan fortsat bevare den store tilslutning til vores interne turneringer og  
arrangementer og en stor tak, til de der i løbet af året har tilbudt og assisteret med bespisning.   
På grund af store kursfald på børsen er vores værdipapirer desværre faldet med ca. 6% i værdi. 
Omkostningen, som er ca. kr. 8.000 udgør omkring halvdelen af underskuddet, og det er jo des- 
værre en post, som ikke var budgetteret samt en omkostning, som vi ikke har modtaget noget for.  
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Vores regnskab for 2022 kan i hovedpunkter opstilles som følger: 
                                                                                                                    Dkr. 
 
Indtægter kontingent  881.401 
Indtægter interne turneringer/lotteri 80.920 
Andre driftsindtægter 2.068 
 
Samlede indtægter 964.389 
 
Leje af golfbane - 791.671 
Udgifter interne turnering/lotteri - 77.813 
Andre eksterne omkostninger - 102.798 
Finansielle indtægter/omkostninger                                                                       -7.893 
 
Samlede udgifter -972.282 
 
Årets resultat -15.656 
 
Egenkapital 209.682 
For dem der ønsker en detaljering af de enkelte omkostninger henvises til det reviderede  
regnskab, der ligger til godkendelse på Generalforsamlingen. 
 
For sæsonen 2023/20243 har vi i Bestyrelsen udarbejdet et budget udvisende et underskud  
på næsten T. kr.55. 
 
Budget – kontingentindtægter og baneleje 
 
Medlemskategori Antal Kontingent Indtægt Baneleje 
Juniorer                                        9                      1.400            12.600            11.340  
Ung seniorer 0 2.775 0 0 
Hverdagsmedlemmer 35 4.375 153.125 137.812 
Fuldtidsmedlemmer 120 5.550 666.000 599.400 
Langdistance                               1                     2.775              2.775                        1.388      
Passive 5 625 3.125 1.563 
 
I alt 170  837.625 751.503 
 
                    
                                                                                                                                                       
 
 
 
 



 

Solrød Golfklub Formandens beretning 2022 
 
 

9 

                                                                                                                                          Dkr. 
 
Indtægter kontingent 837.625 
Indtægter interne turneringer/lotteri 67.800 
Andre driftsindtægter 2.000 
 
Samlede indtægter 907.425 
 
Leje af golfbane - 751.503 
Udgifter interne turnering/lotteri - 79.550 
Andre eksterne omkostninger - 131.000 
Finansielle indtægter/omkostninger(-) 0 
 
Samlede udgifter - 962.503 
 
Budgetteret resultat - 54.628 
 
Forudsætninger: 
Kontingentindtægt og afregning af baneleje er baseret på et skønnet medlemsantal. 
Vi var pr. 31. december 2022 179 medlemmer, men vi er i bestyrelsen vidende om, at flere 
medlemmer har meddelt, at de ønsker at forlade klubber. Vi er realistiske og antager,  
at vi formentlig i tillæg til de allerede kendte, mister yderligere et antal medlemmer, 
og at disse ikke vil kunne inddækkes af eventuelle nye medlemmer. 
Der er i budgetteret kalkuleret med, at vi sæsonen 2023 er 170 medlemmer. 
Budgetposten andre eksterne omkostninger, tkr. 131 indeholder følgende væsentlige poster: 
 

• t.kr. 40 – Kontingent Dansk Golf Union 
• t.kr. 17 – Junior- & voksenaktiviteter samt Pro-træning  
• t.kr. 21 – Revision  
• t.kr. 20 – Golf Box & E-conomics 
• t.kr.   8 – Udvalgstur og bestyrelsesomkostninger 

 
Der er i budgettet indregnet en medlemsbetaling på i alt t.kr. 68 dækkende deltagelse i interne  
turneringer, og en udgift i samme forbindelse på t.kr. 80. Der er således budgetteret med  
et underskud på disse aktiviteter på t kr. 12. 
Denne merudgift beror på, dels stigende omkostninger i forbindelse med indkøb til de retter  
bestyrelsen selv vælger at lave, dels det er blevet dyrere at købe menuer ude i byen.     
  

 


