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Samarbejdsaftale mellem forpagter og bortforpagter om 
særlige vilkår i forhold til betjening og servicering af 
brugere af Kulturcenter Mariehøj 
 
 
I henhold til §§ 5 til 7 i forpagtningskontrakt af (dato) mellem forpagter 
og bortforpagter er der indgået samarbejdsaftale om specielle vilkår i 
forhold til betjening og servicering af brugere af kulturcentret - faste 
brugere, mødebrugere, foreninger, konferencer m.fl. (i det følgende 
kaldet arrangører). 
 
Generelt 
Det er bortforpagters forventning, at forpagter driver forretning i over-
ensstemmelse med husets status som kulturcenter. Det vil sige, at der 
dagligt er mange forskellige brugere med mange forskellige behov, og 
at der dermed inden for rimelighedens grænser kan laves individuelle 
aftaler. Der er faste åbningstider for caféen, og udover åbningstiden vil 
der være arrangementer/møder, hvor caféen forventes at medvirke.  
 
Forplejning 
Bortforpagter forventer, at forpagter driver stedet som en café og leve-
randør af forplejning til de mange møder, kurser, konferencer, foredrag 
og meget mere, der afholdes på kulturcentret. 
 
Forpagter har eksklusiv ret til al servering i mødelokalerne Per Kirkeby, 
Richard Mortensen og i caféområdet. I alle øvrige lokaler kan forplej-
ning leveres af forpagter efter ønske fra arrangøren. 
 
Forplejningsleverancer kan variere fra ganske få og op til mere end 300 
personer. 
 
I henhold til forpagtningskontraktens § 6 medvirker forpagter ved ar-
rangementer - også uden for caféens officielle åbningstid - i det omfang 
en arrangør måtte ønske det, og hvis det er rentabelt for forpagter.  
 
I forpagters tilbud skal priserne omfatte levering, opstilling af forplej-
ning, lån af service, afhentning og rengøring af service og bortskaffelse 
af affald. Opstilling af borde og stole, opdækning, nedtagning af borde 
og stole samt oprydning uden for caféområdet er ikke omfattet forpag-
terens forpligtelser.  
 
For så vidt angår bortforpagters egne arrangementer, møder og kurser 
henvises til § 7 i forpagtningskontrakten.  
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Ved arrangementer, hvor forpagter og bortforpagter samarbejder i en 
mere eller mindre formaliseret form, sørger forpagter for, at bortforpag-
ters ansvarlige på arrangementet, arrangementets udøvende kunstnere 
og / eller aktører m.fl. har mulighed for at få forplejning til særligt favo-
rable vilkår. 
 
Salg og udskænkning af alkoholiserede drikkevarer  
I henhold til forpagtningskontrakten § 5 har forpagteren alkoholbevillin-
gen på Kulturcenter Mariehøj.  
 
Der må ikke ske salg af alkoholiserede drikkevarer på kulturcentret 
uden om forpagteren og dennes bevilling.  
 
Hvis arrangør i forbindelse med et arrangement selv ønsker at ud-
skænke eller sælge alkoholiserede drikkevarer, forhandles en aftale om 
betaling af proppenge til forpagteren ud fra følgende vejledende norm: 
 
• Arrangementer med indtil 50 personer: 200 kr. + moms. 
• Arrangementer mellem 51 og 150 personer: 500 kr. + moms. 
• Arrangementer mellem 151 og 250 personer: 1.000 kr. + moms. 
• Arrangementer med over 250 personer: 1.500 kr. + moms. 
 
Arrangementer over en sammenhængende periode – f.eks. 6 teaterfo-
restillinger – regnes i denne sammenhæng for et arrangement. 
 
Kaffeforplejning 
Til møder, kurser, konferencer m.m. leverer forpagter på bestilling som 
udgangspunkt altid kaffe og the i kander til kandepris, med mindre an-
det er aftalt. 
 
Særlige foreningsarrangementer 
Fra tid til anden afholder foreninger særlige eller enkeltstående arran-
gementer på Kulturcenter Mariehøj, typisk i Kultursalen, Per Kirkeby, 
Richard Morten og Storm P. Det kan være f.eks. være (listen er ikke 
udtømmende): 
 
• Afslutningsfester. 
• Jubilæer. 
• Opvisninger. 
• Enkeltforestillinger. 
 
Fælles for disse foreninger er, at der hovedsageligt er tale om frivilligt 
arbejde. 
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Som en del af kulturcenterets servicetilbud medvirker forpagter ved 
disse arrangementer i det omfang, arrangøren ønsker dette. Forpagter 
skal respektere arrangørens ønsker til forplejning til en fornuftig pris, 
også hvis de ikke er en del af forpagters daglige sortiment – dog skal 
det være rentabelt for forpagter. 
 
Det kan f.eks. være i form af (listen er ikke udtømmende): 
 
• Tre almindelige stykker håndmad. 
• Pitabrød med fyld. 
• En gryderet. 
• Suppe. 
 
 


