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Koncept for forpagtning af café på Kulturcenter 
Mariehøj  
 
 
Kulturcenter Mariehøj er et kultur- og fritidscenter og et multifunktio-
nelt omdrejningspunkt i Rudersdals kulturelle liv, beliggende på Øve-
rødvej 246 B i Gl. Holte. 
 

 
 
 
Caféen 
Caféen ligger i stueetagen i Kulturcenter Mariehøjs hovedbygning. Der 
er to tilknyttede udendørs terrasser, hvor især den ene giver mulighed 
for udeservering. 
 
Ønsket er, at caféen fungerer som et centralt mødested i kulturcentrets 
hjerte, hvor mennesker kan mødes og samles på tværs af alder og inte-
resser. 
 
Caféen skal være et sted, hvor man føler sig velkommen og har lyst til 
at slå sig ned og bruge sin tid – ventetid, hyggetid, mødetid, spisetid 
osv. 
 
Opgaven er primært at drive en café, men også at indgå i den særlige 
sammenhæng, det er, at være en del af et kulturcenter og derved bi-
drage til at skabe liv til husets nerve og hverdag. 
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Mange borgere er aktive brugere af kulturcentrets aktiviteter, og adskil-
lige foreninger, frivilligcenter, aftenskoler og en række kommunale ad-
ministrative funktioner har fast arbejdsplads i huset.  
 
Andre potentielle gæster til caféen er fx forældre, der henter og bringer 
børn til en aktivitet, forældre til børn i Børnehuset Mariehøj, brugere af 
de udendørs aktiviteter, uformelt mødested for bl.a. mødregrupper og 
forældre på barselsorlov eller andre, der har haft et ærinde i nærheden.   
 
Caféen servicerer de mange daglige brugere – herunder også de an-
satte med et ”kantinetilbud” samt leverer forplejning til de mange mø-
der, kurser, konferencer m.m., der afholdes i huset. 
 
 
Cafédrift  
Erfaringerne med cafédriften på Kulturcenter Mariehøj har indtil nu vist, 
at det er det ”lette” menukort med få retter af god kvalitet til rimelige 
priser, der har tiltrukket gæster - herunder kaffe/kage. Samtidig har 
flere og flere benyttet sig af muligheden for at købe mad med hjem, 
ligesom en god ”coffee-to-go” er populær.  
 
Caféen kan selv, eller i samarbejde med Kulturcenter Mariehøj eller 
frivillige, arrangere tiltag som fællesspisninger, madforedrag o.lign. – 
tiltag, der understøtter kulturcentrets profil.  
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Forpagtning 
Forpagtning er en aftale mellem to parter, der indebærer, at en person 
eller et firma får rådighed over og ret til at drive virksomhed i den facili-
tet, der ejes af bortforpagter. Forpagtningsvilkår aftales nærmere og 
beskrives i en forpagtningsaftale – herunder forpagtningsafgift, inven-
tar, priser, åbningstider m.m., og der udarbejdes en samarbejdsaftale 
mellem de to parter om betjening og servicering af brugerne af Kultur-
center Mariehøj.  
 
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. 
 
Forpagteren driver måske allerede cafévirksomhed et andet sted, eller 
ønsker at drive caféen på Kulturcenter Mariehøj.   
 
Ved bortforpagtning på markedsvilkår vil behovet for et varieret udbud 
af snacks, kage, kaffe, drikkevarer og i det hele taget, sund og lækker 
mad (herunder leverancer til møder, kurser, receptioner og lign.) blive 
opfyldt. Forpagteren kan tilbyde take-away, anden catering og holde 
fester for private i caféområdet (sidstnævnte skal dog først cleares i 
forhold til øvrige arrangementer og aktiviteter på kulturcentret). 
 
Priser og åbningstider fastsættes på en måde, så caféens eksistens-
grundlag sikres samtidigt med, at de mange daglige brugere har mulig-
hed for spændende tilbud til overkommelige priser, der er tilgængeligt i 
store dele af kulturcentrets åbningstid. 
 
 
Ansøgning 
Vi skal bede ansøgeren om at udarbejde et kort og præcist konceptop-
læg for caféen.  
 
Vi lægger vægt på, at caféen ser indbydende og hyggelig ud, og der 
tilbydes en sund og varieret kost.  
 
Vi ønsker en forpagter, der ser sig selv som en del af et dynamisk kul-
turcenter, og hvor personalet er serviceminded, og lytter til brugernes 
behov.  
 
I ansøgningen skal det beskrives, hvordan dette tænkes opfyldt, og 
hvordan ansøger påtænker, at caféens udbud / menu kunne se ud.  
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I forbindelse med vurderingen af ansøgningerne vil der blive lagt vægt 
på følgende: 
 
1. Restauratørens CV, herunder forudgående erfaring med café / 

restaurationsdrift samt økonomisk stabilitet. 
2. Vision. 
3. Forslag til cafékoncept, herunder forslag til menukort, take away 

m.m. 
4. Personale.  
 
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, der er nødvendige 
for at drive café. 
 
Ad 2. 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.  
 
Ansøgeren skal være i stand til at sammentænke egen virksomhed 
med den oplevelse det er at besøge Kulturcenter Mariehøj - både til 
glæde for gæsterne og de ansatte på Kulturcenter Mariehøj og også til 
gavn for caféen som et supplerende forretningspotentiale. 
 
Til illustration for det kommende samarbejde bedes udarbejdet en visi-
on for caféens samspil med omgivelserne, brugere, ansatte, foreninger, 
publikum samt forslag til markedsføring og profilering af caféen. Mar-
kedsføring og profilering kan evt. ske i et samarbejde med Kulturcenter 
Mariehøj. 
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Ad 3. Cafékoncept 
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 den daglige frokost til perso-
nalet, således at disse altid kan tilbydes til konkurrencerigtige pri-
ser. 

 
Ad 4. 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. 
 
 
Caféen 
Caféens køkken er et fuldt udstyret produktionskøkken med inventar og 
maskiner som beskrevet i bilag 1. 
 
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. 
 
Ansøger skal selv bekoste øvrigt inventar, køkkengrej og service. 
 
 
Brugere og faciliteter på kulturcentret 
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. Antallet har været støt stigende, siden kulturcentret i 
2015 stod færdigt efter en større ombygning og renovering. Vi håber, at 
den nye forpagter vil være med til, at endnu flere vælger at lægge de-
res vej forbi Mariehøj.  
´ 
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Der gennemføres på Kulturcenter Mariehøj årligt over 5.000 møder, 
kurser, konferencer, foredrag, foreningsaktiviteter, hold med aftensko-
leundervisning og arrangementer i husets mødelokaler, værksteder og 
sale. Det kan være små møder med 2-4 personer, og det kan være 
arrangementer med flere hundrede deltagere. Se ”Servicestandarder” 
for at få et overblik over faciliteterne på kulturcentret.  
 

 
 
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 
Kulturcentrets åbningstider: 
Mandag til og med torsdag kl. 07.00-22.00. 
Lørdag og søndag er der åbent i forbindelse med caféens åbningstider. 
 
Som udgangspunkt er kulturcentret altid åbent. Uden for officielle åb-
ningstider kræver det dog, at der er booket lokale, og nøgle er udleve-
ret. 
 
Caféens åbningstider tilrettelægges i samarbejde mellem bortforpagter 
og forpagter.  
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Åbningstiderne i caféen forventes som minimum at være: 
 
• Mandag til torsdag kl. 11:00-19:00  
• Fredag kl. 11:00-16:00 
• Lørdag, søn- og helligdage aftales nærmere 
 
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 er fleksibel i forhold til aftenmøder og øvrige 
arrangementer på kulturcentret.  
 
 
Primære samarbejdspartnere 
Serviceteam 
Til at løse de mange daglige serviceopgaver i huset er der tilknyttet et 
serviceteam bestående af 1 teknisk serviceleder og 2 servicemedar-
bejdere. 
 
Aktivitetskoordinator og administration 
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 og brugere på Kulturområdet. Disse funktioner løses primært i 
Kultursekretariatet. 
 
 
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 27. november 2019 og en 
evt. 2. samtale finder sted tirsdag den 3. december 2019. 
 
Forventet overtagelse af forpagtningen er pr. 1. januar 2020. 
 
Eventuelle spørgsmål kan rettes til administrationschef Henrik Skov-
gaard på tlf. 46 11 56 11. 
 
Der vil endvidere være mulighed for at besøge Kulturcenter Mariehøj 
efter nærmere aftale. 
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Ansøgning skal ske senest torsdag den 21. november 2019 kl. 12:00. 
 
Ansøgning kan eventuelt sendes til: 
 
Rudersdal Kommune, Kultursekretariatet  
Kulturcenter Mariehøj  
Øverødvej 246 B, 2840 Holte  
kultur@rudersdal.dk 
 
 
HUSK AT VEDLÆGGE FØLGENDE BILAG – se afsnittet ”ansøgning”.  
• CV og evt. referencer. 
• Vision for caféen i forhold til samspillet med omgivelserne og bruger-

ne af kulturcentret. 
• Cafékoncept. 
• CV for daglig leder, hvis forpagteren ikke driver stedet personlig. 
 
 
Bilagsmateriale  
1. Plantegning over caféens køkken. 
2. Inventarliste for caféens køkken (stationært, maskiner m.m.).  
3. Samarbejdsaftale mellem bortforpagter og forpagter. 
4. Servicestandarder for Kulturcenter Mariehøj. 
 
 
 
 
 
 
Historik, bygninger og omgivelser 
Rudersdal Kommune indviede i efteråret 2015 Kulturcenter Mariehøj i 
den nuværende form. Der blev 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 hvert år.  
 
Komplekset består af den gamle hovedbygning fra 1924, en tilbygning 
fra 1958 og endnu en i 1975-78. Hovedbygningen med café og foyer er 
opført i 2014-15. 
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Bygningerne på Kulturcenter Mariehøj rummer samlet 8.135 m2 samt 
1.097 m2 kælder. Udearealerne spreder sig over 81.569 m2. 
 
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. Bag bygningskomplekset rejser Mariehøjen sig – en hi-
storisk høj, der er dækket af store bøgetræer. Rundt om hele kulturcen-
tret er der en række udendørsaktiviteter; minigolf, petanque, bordten-
nis, basket, naturlegeplads, walk’n talk naturture m.m.  
 
Som nabo til Kulturcenter Mariehøj ligger Gl. Holtegaard, som er en 
international kunsthal. Til Gl. Holtegaard hører en flot barokhave, der er 
åben for offentligheden..  
 

 
 
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. 
 


