
 

 

 

 

 

VEJLEDNING VEDR. ÅBEN GRILL  
 

 

Gilleleje Tennis Klubs Åben Grill finder sted i udendørssæsonen på udvalgte torsdage kl. 19. Medlemmer af 

klubben og deres partnere er velkomne som gæster efter tilmelding via hjemmesiden i forvejen. 

 

Ved Åben Grill medbringer klubbens medlemmer og deres evt. gæster selv kød eller fisk til grillen, og 

frivillige medlemmer sørger for tilbehør, fx salat, brød, smør, kartofler etc. efter frit valg. 

 

Vi er glade for de frivilliges store indsats for nogle hyggelige grill aftener og håber, at nedenstående afklarer 

eventuelle spørgsmål eller uklarheder.  

 

 

Vejledning til de frivillige 

I skal helst være nogle stykker. I bestemmer selv, hvilket tilbehør I vil lave, og står for indkøb og 

forberedelse af tilbehør. Borddækning, afrydning og opvask er en fælles sag, som I selvfølgelig kan inddrage 

deltagerne i på bedste højskolemaner. Drikkevarer sælges af klubben eller medbringes af gæsterne selv. Max 

deltagerantal er 40, men antallet kan nedsættes efter ønske. Prisniveau efter aftale med bestyrelsen. 

 

Indkøb 

Ved indkøb i Brugsen kan anvendes klubbens kontokort, som kan lånes hos bestyrelsen. Husk desuden 

dividende-kortet, som ligger i øverste hylde i køleskabets låge.  

Ved indkøb andre steder – eller ved evt. indkøb i Brugsen uden kontokortet – lægges kvitteringerne til 

kassereren i postkassen i klublokalet. Husk at anføre ’Grill aften’ og påføre navn og eget kontonummer. 

 

Tilbehøret 

De frivillige bestemmer selv, hvad tilbehøret skal bestå af – dog inden for det aftalte prisleje – og fordeler 

arbejdsopgaverne. Tilbehøret kan tilberedes i klublokalet og/eller hjemme. Klubben råder over basale 

køkkenting samt en gasgrill. 

 

Borddækning 

Der tages stilling til, om man skal spise på terrassen eller inde.  

 

Afrydning og opvask 

Det er vigtigt, at klublokalet efterlades i god orden, og at køkkenet er rent og ryddeligt. Hvis opvask i 

maskinen ikke kan nås inden for en passende tid, skylles og stables det resterende service ved siden af 

vasken, og det aftales, hvem der tager sig af det den følgende dag. 
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