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Udbud af forpagtning af caféen i Multihus Hjortshøj  

 

Multihuset i Hjortshøj er ved at blive opført og skal efter planen stå færdigt sommeren 2021. 
Vi vil derfor gerne allerede nu høre fra interesserede, der kunne forestille sig at forpagte 
caféen i huset, når det står færdigt.   

Vi ønsker med Multihus Hjortshøj at skabe et moderne forsamlingshus til idræt og kultur, som 
samler hele byen og skaber rammen om fællesskaber for alle byens borgere på tværs af alder 
og interesser. Det skal være stedet, hvor man både kan dyrke forskellige former for idræt, gå 
til koncert, foredrag, teater, vinsmagning m.v., og hvor man kan hænge ud i caféen med sine 
venner efter skoletid, hvor mødregruppen kan mødes og drikke kaffe om formiddagen, og 
hvor pensionistfloorballholdet om aftenen holder tredje halvleg efter kampen. Derfor ønsker 
vi en caféforpagter, der vil bidrage aktivt til livet i huset og lokalområdet. 

Vi har opstillet følgende kriterier, som vi lægger vægt på ifm. valget af den kommende 
forpagter:  

       Planer for åbningstider: Vores minimumskrav er kl. 15-22 på hverdage, men vi ser 
gerne, at der er åbent kl. 10-22. Der skal ligeledes være åbent i weekender og i det hele 
taget gerne, når der er brugere i huset – bemanding af caféen uden for de travle timer 
kan fx ske via en frivillig forening, som Multihuset kan medvirke til at etablere. 

       Indtænkning af sund mad samt vegetariske og/eller veganske retter 

       Indtænkning af økologi i driften af caféen 

       Indtænkning af lokalt producerede fødevarer 

       Erfaring med denne type cafédrift 

Send en kort, begrundet ansøgning, hvor I kommer omkring jeres tanker om og konkrete 
forslag til ovenstående punkter og jeres generelle visioner for fremtiden som forpagter af 
vores café: 

       Hvad kan I tilbyde huset og lokalområdet? 

       Hvilke tanker har I om kommende arrangementer?  

       Og særligt: hvordan forventer I, at jeres menukort og priser kommer til at se ud? 
Vedhæft et konkret bud på et menukort inkl. priser 

Vi vil i kontrakten stille krav om, at Støtteforeningen for Multihus Hjortshøj skal have 
mulighed for at lave et antal årlige arrangementer samt salg af merchandise fra caféområdet, 
hvis indtægter går til driften af huset.  

Vores forventede månedlige forpagtningsafgift er 4.630 kr. + moms, inkl. vand og varme men 
ekskl. el. Afgiften kan forhandles ift. hvad forpagter tilbyder mht. åbningstider m.v. Endelig 
aptering af køkkenet sker i samarbejde med forpagteren, men der kan som minimum 
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forventes følgende: forskyllebord, opvaskemaskine, tørrebane, emfang til opvaskemaskine, 
fryseskab, køleskab, stegeplade, friture, kombiovn og emfang til den varme del. Se 
plantegninger og diverse bilag på Multihusets hjemmeside: http://xn--multihushjortshj-
zxb.dk/?page_id=2640 

Ansøgningen skal indeholde et kort cv med faglig baggrund og erfaring med denne type 
cafédrift. Frist for ansøgning er d. 15. januar 2021. De udvalgte ansøgere inviteres snarest 
herefter til en samtale, hvor de bedes forberede et pitch for deres projekt samt indtænke, 
hvad de forventer af os.  

  

Venlig hilsen  

Café- og køkkenudvalget under Fonden Multihus Hjortshøj 

  

Ansøgningen sendes til Fondens formand Bjarne S. Bendtsen på bb@multihus.dk 

 

Bilag (hentes via link: http://xn--multihushjortshj-zxb.dk/?page_id=2640) 
 bilag_stueplan 
 bilag_1sal 
 bilag_udvendig 
 bilag_bestykningsliste (under udarbejdelse) 

 

 

 


