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Koncept for forpagtning af café på Kulturcenter Ma-
riehøj  
 
 
Kulturcentret Mariehøj 
Kulturcenter Mariehøj er et kultur- og fritidscenter, et multifunktionelt 
omdrejningspunkt i Rudersdals kulturelle liv, beliggende på Øverødvej 
246 i Gl. Holte. 
 

 
 
 
Caféen 
Caféen på Kulturcenter Mariehøj er beliggende i stueetagen. Der er to 
tilknyttede udendørs terrasser, hvor især den ene giver mulighed for 
udeservering. 
 
Ønsket er at fastholde caféen som et centralt mødested i kulturcentrets 
hjerte (foyeren), hvor mennesker kan forenes og samles på tværs af 
alder og interesser. 
 
Caféen skal være et sted, hvor man føler sig velkommen og har lyst til 
at slå sig ned og bruge sin tid – ventetid, hyggetid, hænge-ud-tid, mø-
detid osv. 
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Opgaven er ikke kun at drive en café, men også at indgå i den særlige 
sammenhæng det er, at være en del af et kulturcenter og derved bidra-
ge til at skabe liv til husets nerve og hverdag. 
 
Mange aktive borgere er brugere af kulturcentret, ligesom foreninger, 
frivilligcenter m.fl. Endvidere huser Mariehøj flere administrative funkti-
oner, som har fast arbejdsplads i huset.  
 
Caféen skal kunne servicere de mange daglige brugere – herunder 
betjene de ansatte med et ”kantinetilbud” og desuden kunne levere 
servering til de mange – også kommunale – møder, kurser, konferen-
cer m.m., der afholdes i huset. 
 
Derudover skal caféen på bedste vis kunne betjene gæster / borgere i 
almindelighed – eksempelvis fædre / mødre / ledsagere, der venter på 
pårørende, som de f.eks. hjælper med transport til og fra aktiviteter, 
venner der mødes før, mellem eller efter aktiviteter, grupper af unge 
der ”hænger ud” i undervisningssammenhæng etc. 
 
Udviklingen af Kulturcenter Mariehøj er en proces, der i princippet al-
drig ender. Der er en forventning om, at antallet af brugere fremadrettet 
fortsat vil stige tillige med antallet af og bredden i aktiviteter.   
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Cafédrift og driftsmodel 
Brancheforeningen Horesta har foretaget undersøgelser, der viser, ”at i 
en verden af stigende kompleksitet har den almindelige forbruger et 
latent behov for forenkling og ’back to basics’ i dagligdagen.” Mere en-
kelhed betyder ikke nødvendigvis dårligere eller middelmådige tilbud – 
tværtimod øges behovet for kvalitet. Caféer bør derfor tænke i ”løsnin-
ger” frem for ”produkter”.  
 
Det kunne eksempelvis være koncepter, der gør det muligt for forbru-
gerne at navigere i den komplekse dagligdag med job, børn, aktiviteter, 
sociale netværk og relationer samtidigt med at de basale behov for 
mad og drikke tilgodeses på en let, lækker og sund måde.  
 
 
Driftsforudsætninger 
Med tanke på de identificerede behov for en café i Kulturcenter Marie-
høj, vil et koncept for en kommende cafédrift med fokus på ”løsninger” 
fremfor ”produkter” også være en præmis. Foruden almindelig cafédrift 
med en daglig åbningstid skal det også være muligt for caféen at levere 
take-away og catering ud af huset. I konceptet bør også indgå coffee to 
go.  
 
Derudover vil det være muligt, at caféen selv eller i samarbejde med 
Kulturcenter Mariehøj eller frivillige kan arrangere tiltag som madkurser, 
madquizzer, madforedrag, mad- og forretningsnetværk, fællesfamilie-
mad o.lign. – tiltag, der ligger inden for rammerne af og understøtter 
intentionerne med Kulturcenter Mariehøj.  
 
 
Driften 
Forpagtning er en aftale mellem to parter, der indebærer, at en person 
får rådighed over og pligt til at drive den virksomhed, der ejes af den, 
der bortforpagter. Forpagtningsafgiften kan variere; den kan være et 
fast beløb eller en andel af omsætning eller overskud. I modsætning til 
franchise giver en forpagtningsaftale ikke i sig selv ret til at benytte va-
remærker, ligesom bortforpagteren ofte overlader flere beslutninger om 
virksomheden til forpagteren. 
 
Det kan være en forpagter, der allerede driver cafévirksomhed et andet 
/ andre steder eller det kan være en, der udelukkende ønsker at drive 
caféen i Kulturcenter Mariehøj.   
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Ved bortforpagtning på markedsvilkår vil behovet for et varieret udbud 
af snacks, kage, kaffe, drikkevarer i det hele taget, sund og lækker mad 
(herunder leverancer til møder, receptioner og lign.) blive opfyldt, og 
der vil være mulighed for at leverandøren kan udvide sine aktiviteter til 
også at omfatte take-aways, catering og i begrænset omfang til private 
fester i lokaler på Mariehøj.  
 
Bestemmelser vedrørende priser og åbningstider beskrives og fastsæt-
tes nærmere i en forpagtningsaftale. Begge dele skal fastsættes på en 
måde, så caféens eksistensgrundlag sikres samtidigt med, at de man-
ge daglige brugere har mulighed for spændende tilbud til overkommeli-
ge priser og er tilgængelige i store dele af kulturcentrets åbningstid. 
 
 
Cafékoncept 
Vi skal bede ansøgeren om at udarbejde et kort og præcist konceptop-
læg for caféen.  
 
Rudersdal Kommune forestiller sig, at caféen er indbydende for café-
ens brugere, gæster og ansatte, herunder foreninger, publikum og fa-
miliegrupper, der besøger Mariehøj. Det kunne f.eks. være ved at tilby-
de lette frokost- og kaffeanretninger, mellemmåltider, men også sikre at 
stedet forbindes med høj kvalitet og sundhed.  
 
Det skal tilstræbes at tilbyde et sundt og varieret udvalg, hvor der tages 
udgangspunkt i Rudersdal Kommunes sundhedspolitik (bilag 1), samt 
anbefalinger fra Fødevarestyrelsens  
 
”Alt om kost” - http://altomkost.dk/  
og  
”Jumpfood” - http://jumpfood.dk/  
 
I ansøgningen skal det beskrives, hvordan dette tænkes opfyldt, og 
hvordan ansøger påtænker at fremme salget af sund mad.  
 
Caféens køkken er et fuldt udstyret produktionskøkken med inventar og 
maskiner som beskrevet i bilag 3. 
 
Til caféen hører 17 runde borde og 70 stole til caféområdet. Af de 17 
borde er nogle til 4 personer og andre til 6 personer. Derudover er der 
loungemøbler, og der er møblement og parasoller til den udendørs, 
sydvendte terrasse, hvor der kan serveres. 
 
  

http://altomkost.dk/
http://jumpfood.dk/
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Ansøger skal selv bekoste øvrigt inventar og service. 
 
 
Arrangementer, møder og konferencer på Mariehøj 
Forpagtningen rummer som anført ovenfor mulighed for at drive en 
café, men skal i høj grad også bidrage til de mange møder, kurser, kon-
ferencer og arrangementer, som Mariehøj danner rammen om. Det er 
f.eks. forplejning til daglige møder og kurser som kommunen afholder 
på Kulturcenter Mariehøj, foreningsmøder, foreningsarrangementer, 
arrangementer i Børnehaven Mariehøj, som er en del af bygningen 
m.m.  
 
Antallet af borgere, brugere og ansatte, der for nuværende har deres 
daglige gang på Mariehøj er ca. 2.000-2.500 pr. uge, heraf er ca. 450 
børn og unge. Det forventes, at antallet af brugere at stige i takt med, at 
der kommer nye og flere aktiviteter i huset.  
Der gennemføres på Kulturcenter Mariehøj årligt over 5.000 møder, 
kurser, konferencer, foreningsaktiviteter, hold med aftenskoleundervis-
ning og arrangementer i husets mødelokaler og sale, hvilket spænder 
fra interne møder mellem to ansatte til møder og arrangementer med 
op til flere hundrede deltagere.  
 
Ansøgeren har mulighed for at indgå i samarbejder med arrangører og 
foreninger i forbindelse med møder, kurser, konferencer og arrange-
menter. Se samarbejdsaftalen, der vedlægges som bilag 5. 
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Der skal sikres fleksible muligheder og vilkår for kommunens egne ar-
rangementer, således at disse kan afvikles til konkurrencerigtige priser, 
herunder frokosttilbud til kommunens ansatte på Kulturcenter Mariehøj. 
 
 
Åbningstider 
Der er som udgangspunkt åbent alle ugens dage på Kulturcenter Mari-
ehøj fra kl. 07.00-22.00. 
 
Caféens åbningstider tilrettelægges i samarbejde mellem Rudersdal 
Kommune og ansøger, ud fra Kulturcenter Mariehøjs behov og brug.  
 
Åbningstiderne i caféen forventes at være: 
 
• Mandag til torsdag kl. 11:00-19:00  
• Fredag kl. 11:00-16:00 
• Lørdag, søn- og helligdage kl. 10:00-16:00 
 
I forbindelse med møde-, kursus- og konferenceaktiviteter på Kultur-
center Mariehøj forventes det, at caféen kan levere mødeforplejning fra 
kl. 8:00 på hverdage samt også er fleksibel i forhold til aftenmøder.  
 
Det bør være mulighed for automatbetjening med kaffe, the, vand, so-
davand og eventuelt snacks. 
 
 
Aftalevilkår, forpagtningsafgift m.v. 
Forpagtningsaftale sker på almindelige forpagtningsvilkår og det for-
ventes, at der indgås en forpagtningsaftale efter princippet om betaling 
af en % andel af bruttoomsætningen, samt for forbrugsafgifter som el 
og vand. 
 
 
Forventning til forpagter 
I forbindelse med vurderingen af ansøgningerne, vil der blive lagt vægt 
på følgende: 
 
1. Restauratørens CV, herunder forudgående erfaring med café / 

restaurationsdrift samt økonomiske stabilitet 
2. Personale  
3. Forslag til cafékoncept, herunder forslag til menukort, take away 

m.m. 
4. Vision 
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Ad 1. Forudgående erfaring med restaurationsdrift 
Der skal i tilbuddet indgå CV og eventuelle referencer indeholdende 
både nuværende og hidtidige restaurationer, caféer, spisesteder m.m. 
som ansøger har været involveret i.  
 
Oversigten skal indeholde oplysninger om: 
• Koncept, herunder prisniveau 
• Antal besøgende / år 
• Økonomisk resultat 
• Referencer 
• Madanmeldelser 
 
Ansøger skal endvidere kunne fremlægge nødvendig dokumentation 
for opnåelse af de offentlige tilladelser og bevillinger, hvilke er nødven-
dig for at drive café. 
 
 
Ad 2. Personale 
Det er væsentligt, at ansøger er indstillet på, at stedet bliver drevet med 
personligt engagement og i nært samarbejde med Rudersdal Kommu-
ne og brugergrupper som foreninger, kulturaktører m.fl. 
 
I det omfang ansøgeren ikke har til hensigt at drive stedet personligt, 
ønskes tilbuddet bilagt CV mv. for den daglige leder. 
 
 
Ad 3. Cafékoncept 
Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af det forventede koncept. 
 
Beskrivelsen skal som minimum indeholde følgende: 
• Forslag til overordnet linje 
• Forslag til menukort og sortiment, inkl. priser 
• Forslag til bemanding og serviceniveau 
• Forslag til, hvordan samarbejde med Kulturcenter Mariehøj, ar-

rangører eller foreninger kan udmøntes i dagligdagen og ved evt. 
arrangementer. 

• Forslag til hvordan der kan sikres fleksible vilkår for kommunens 
egne arrangementer / møder, samt ikke mindst den daglige fro-
kost til personalet, således at disse altid kan tilbydes til konkur-
rencerigtige priser. 
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Ansøgeren skal være indstillet på, at kunne præsentere et eksempel på 
det foreslåede koncept, samt præsentere Rudersdal Kommune for 
eventuelle nøglepersoner. 
 
 
Ad 4. Vision 
Det er vigtigt, at restauratøren har en forståelse for stedets specielle 
karakter. Ligeledes er det vigtigt at kunne se mulighederne for at spille 
sammen med de øvrige faciliteter og tilbud stedet har.  
 
Rudersdal Kommune finder det afgørende, at ansøgeren er i stand til at 
sammentænke egen virksomhed med den oplevelse det er at besøge 
Kulturcenter Mariehøj. Dels til glæde for gæsterne og de ansatte på 
Kulturcenter Mariehøj, men også til gavn for caféen som et suppleren-
de forretningspotentiale. 
 
Da der ikke tidligere har været en café på Kulturcenter Mariehøj, und-
taget ”kantinetilbud” med frokost til kommunens ansatte, har foreninger 
og øvrige brugere vænnet sig til selv at medbringe forplejning til arran-
gementer og aktiviteter, samt også forestået salg ved eks. forestillinger. 
 
Til illustration af det kommende samarbejde, forventes udarbejdet en 
vision for caféens samspil med omgivelserne, brugere, ansatte, for-
eninger, publikum samt forslag til markedsføring og profilering af café-
en. Markedsføring og profilering kan evt. ske i et samarbejde med Kul-
turcenter Mariehøj. 
 
 
Baggrunden 
Rudersdal Kommune indviede i efteråret 2015 Kulturcenter Mariehøj i 
den nuværende form. Der var samtidig etableret et helt nyt cafémiljø, 
der skal understøtte helhedsoplevelsen for de besøgende og brugerne.  
 
Caféen har været i drift siden 2016 via en forpagtning, hvor der har 
været en tilfredsstillende bruttoomsætning.  
 
Det er intentionen, at Kulturcenter Mariehøj skal fungere som løftestang 
for nye kulturelle tiltag og bidrage til en levende kulturel ”fødekæde”, 
ved at være væksthus for unge talenter og ildsjæle. Katalysatoren vil 
være læring, (ud)dannelse og udvikling samt inspirationen fra professi-
onelle kunstnere. 
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Huset skal fungere i en balance mellem tradition og nytænkning i tvær-
gående og åbne netværk mellem foreninger, amatører, professionelle, 
talenter, vækstlag, frivillige, sponsorer og offentlige institutioner. En 
dynamo for det gode fritidsliv, der både giver rum for kreative udfoldel-
ser, oplevelser og sociale fællesskaber på tværs af alder, interesse og 
køn, samt sætte det aktive medborgerskab og involvering af borger-
ne/brugerne i centrum. 
 
 
Kulturcenter Mariehøj – Bygninger og omgivelser 
Komplekset består af den gamle hovedbygning fra 1924 og nyere til-
bygninger fra 1958, tegnet af daværende Søllerød Kommunes Tekni-
ske Forvaltning.  
 
Den nye afdeling er fra 1975-78 og er tegnet og projekteret af Finn Mo-
nies Tegnestue i samarbejde med O.H. Brødsgaard. Hovedbygningen 
med café og foyer er opført i 2014-15 og er tegnet af Sophus Søbyes 
Tegnestue. 
  
Frem til 1988 fungerede bygningerne som folkeskole, og siden har 
bygningerne dannet rammen om forskellige kultur-, undervisnings- og 
idrætsaktiviteter samt administration og dagsinstitution. 
  
Kulturcenter Mariehøj ligger i naturskønne omgivelser med let adgang 
til motorvejen. Lige bag bygningskomplekset rejser Mariehøj sig, dæk-
ket af store bøgetræer. Her snor ”TusindbenRuten” sig op og ned og 
krydser naturlegepladsen bag bakken. 
 
Mod syd-øst ligger Gl Holtegaard, som er en kunsthal for skiftende ud-
stillinger af ny og ældre kunst. Til Gl Holtegaard hører en flot barokha-
ve. På den anden side af vejen breder sig et stort og velplejet grønt 
areal med tennisbaner, crocketbaner, minigolf m.v. Alt i alt et sammen-
sat og varieret scenarie. 
 
Siden indvielsen er der arbejdet med et outdoor koncept,  
 
 
Indretning  
Bygningerne på Kulturcenter Mariehøj rummer samlet 8.135 m2 samt 
1.097 m2 kælder. Udearealerne rummer 81.569 m2. 
 
Kulturområdets administration og ledelse (Kultursekretariatet) har til 
huse på Kulturcenter Mariehøj. Endvidere huser Kulturcenter Mariehøj 
en børnehave, hjemmeplejen, ungdomsklub, fritidsundervisning (Ung i 
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Rudersdal), kulturskoler, herunder Rudersdal Musikskole, billedskolen, 
Rudersdal Frivilligcenter, mange foreninger og aftenskoler, som f.eks. 
AOF, FOF, LOF, Rytme i Rudersdal, TeaterMejeriet og mange flere. 
 
Kulturcenter Mariehøj har en stor kultursal på 512 m2, der kan anven-
des til teater, musikarrangementer, foredrag m.m. Der er desuden en 
række værkstedsfunktioner med musik- foto-, male- og sløjdlokaler 
samt en række mødelokaler.  
 
Derudover er der uderum til forskellige aktiviteter, bl.a. udendørs hun-
detræning og petanque, mulighed for basketball, minigolf m.m.  
 
 
Daglige brugere 
Kulturcenter Mariehøj er et hus med mange daglige brugere og gæster. 
Det er primært brugernes hus, ejet og drevet af Rudersdal Kommune.  
 

 
 
Kulturcentret har et brugerråd bestående af de foreninger, kulturaktører 
og faste beboere, der dagligt benytter stedets faciliteter. Via brugerrå-
det sikres de forskellige interessenter indflydelse på dagligdagen og 
udviklingen af Kulturcenter Mariehøj. Brugerrådet mødes mindst to 
gange årligt eller efter behov. 
 
Via kommunens Kultursekretariat, Rudersdal Musikskole, Ung i Ru-
dersdal, Rudersdal Hjemmepleje og Børnehuset Mariehøj har omkring 
50 ansatte deres daglige gang på Kulturcenter Mariehøj.  
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Serviceteam 
Til at løse de mange daglige serviceopgaver i huset, er der tilknyttet et 
serviceteam bestående af 1 teknisk serviceleder og 2 servicemedar-
bejdere. 
 
Foruden serviceopgaverne er der en lang række øvrige funktioner for-
bundet med driften af Mariehøj – reception, bogholderi, koordinering og 
formidling af stedets mange tilbud samt koordination med de øvrige 
tilbud på Kulturområdet. Disse funktioner løses primært i Kultursekreta-
riatet. 
 
 
Aktivitetskoordinator 
Der er ansat en aktivitetskoordinator på Kulturcenter Mariehøj.  
 
Aktivitetskoordinatoren har bl.a. til opgave at: 
• skabe en platform for koblingspunkter mellem Mariehøj og Kultur-

skolerne i Rudersdal. 
• udvikle og initiere tiltag og aktiviteter i huset. 
 
Kulturcenter Mariehøj er også et omdrejningspunkt for fritids- og for-
eningslivet i Rudersdal Kommune. Oplysningsforbundene AOF og LOF 
har en lang række kurser og foredrag samt administration på Kulturcen-
ter Mariehøj. En vifte af foreninger fra Nærum Kroketklub til Vedbæk 
Garden holder til i lokaler på kulturcentret.  
 
Anlæg som petanquebanen, TusindbenRuten, æbleplantagen, Naturle-
gepladsen Mariehøj og søen - ja, selv Mariehøjen er dagligt befolket af 
brugere og gæster. 
 
 
Ansøgning 
Tildelingskriterierne er ikke prioriterede, og der vil blive foretaget en 
helhedsvurdering af de indkomne ansøgninger. 
 
Efter udløbet af ansøgningsfristen, vil Rudersdal Kommune indkalde 
relevante ansøgere til samtale onsdag den den 18. april 2018 og en 
evt. 2. samtale finder sted onsdag den 25. april 2018. 
 
Forventet overtagelse af forpagtningen kan ske hurtigst muligt efter . 
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Eventuelle spørgsmål kan rettes til administrationschef Henrik Skov-
gaard på tlf. 4611 5611. 
 
Der vil endvidere være mulighed for at besøge Kulturcenter Mariehøj 
efter nærmere aftale. 
 
Ansøgning, vedlagt en beskrivelse af det forventede koncept, sendes 
eller afleveres senest onsdag den 11. april 2018 kl. 12:00 til: 
 
Rudersdal Kommune  
Kultursekretariatet  
Kulturcenter Mariehøj  
Øverødvej 246  
2840 Holte  
kultur@rudersdal.dk 
 
 
Bilagsmateriale 
1. Inventarliste for køkken (stationært, maskiner m.m.)  
2. Plantegning over caféens køkken 
3. Rudersdal kommunes sundheds- og forebyggelsespolitik  
4. Rudersdal kommunes kulturpolitik (Politik for kulturområdet) 
5. Samarbejdsaftale mellem bortforpagter og forpagter 
 
 
Kulturcenter Mariehøj har sin egen hjemmeside  
www.mariehoj.rudersdal.dk 
 
  

mailto:kultur@rudersdal.dk
http://www.mariehoj.rudersdal.dk/
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Bilag 1 – Inventarliste for køkken 
 
• 1 stk. fryseskab F605 Snowflake – brutto 594 liter 
• 1 stk. køleskab K605 Snowflake – brutto 594 liter 
• 2 stk. konvektionsovne CUE 107 Inoxtrend incl. understel og 

kombi duo beslag 
• 1 stk. afkalkningsflaske til ovne KEN UNISOFT ES 1030 
• 1 stk. rustfri emhætte Type G1 Model CA 
• 1 stk. blandingsbatteri KWC DOMO 
• 1 stk. forbruser m/svingtud K.24.42.67.000 C71 
• 1 stk. opvaskemaskine KEN DW 410 
• 1 stk. sæbedoseringsanlæg KEN DW 410 
• 1 stk. afklakningsflaske til opvask KEN UNISOFT AK 1030 
• 1 stk. rustfri kondensemhætte type KL 390 
• 1 stk. kurvevogn med 10 opvaskebakker 50x50 RS 
• 7 meter rustfri bordplader med underskabe (heraf 1 hæve / sæn-

kebord med vask og vandhane) 
• 1 stk. røremaskine RN 20/12 VL-2 AB Gulv Bjørn med hjælptræk 
• 1 stk. PORKKA kølerum model 1518-80 incl. alle maskinvaskbare 

plasthylder til kølerum 1518-80 
• 25 stk. overhylder i rustfrit stål incl. bæringer, nogle heraf med 

clicksystem 
• 1 stk. flyver i rustfrit stål 
• 2 stk. stige Cambo Camshelvig D400 x H1800 mm 
• 5 stk. ristehylde Cambo Camshelvig D400 x B800 m.m. 
• 1 stk. rustfri opsats til bord KD 181 
• 2 stk. indstiksmodul CA 495 for 8 stk. GN 1/1 
• 2 stk. vinkøleskab VKG 581 Tecfrigo 
• 1 stk. isterningmaskine B2008 AS Barline 
• 1 stk. pålægsmaskine Bistro 1920 Graef 
• 1 stk. friture Bartscher dobbelt 2 x 8 ltr  
• 1 stk. stegeplade bordmodel Bartscher, lille  
• 3 stk. varmeplade XL 600 x 200 Bartscher 
• 1 stk. blender SB-4 Hällde 
• 2 stk. Gram køleskab compact K 410 RG 
• 1 stk. Gram Fryseskab cmpact F 410 RG 
• 1 stk. Emmepi 700 Pro friture EFR72EBN1 1x13 ltr. el 
• 1 stk. Emmepi 700 Pro kogebord E704AN m/4 blus gas 
• 1 stk. Emmepi 700 Pro Charcogrill EGPL72CN m/1 zone gas 
• 1 stk. Emmepi 700 Pro stegeplade glat FT702ELAN el 
• 1 stk. rustfri bordplade med ombukket kant 
• 93 stk. termokander (63 blå, 29 hvid og 1 sort) 
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Bilag 2 – Plantegning over køkken 
 

 
 
Der er foretaget enkelte tekniske ændringer, bl.a. er der ikke mere toilet 
og håndvask i rum H-O-V1. Der stilles et særskilt, aflåseligt toiletrum til 
rådighed i den modsatte ende af hovedbygningen.  
 


