
 

 

 

Spørgsmål til annonceringsmateriale vedr. 

café, restaurant, kantine, catering og forplej-

ning ved interne møder 

 

Spørgsmål 1 

Vi ønsker os en nærmere uddybning af tallene i 2.3. ’Catering – Kulturarrangementer 

og eksterne kunder’: 

Erhvervskunder mødelokaler ca. 500 med 2-100 gæster 

Erhvervskunder Dronningesalen 40-50 med 150-600 gæster 

Gæster kulturelle arrangementer Dronningesalen 40-50 med 150-600 gæster 

 

Hvor mange arrangementer i mødelokalerne har over 50 gæster? 

 

Svar: Mødelokale Blixen er det eneste mødelokale, der kan rumme arran-

gementer over 50 gæster. Fordelingen af arrangementer i Blixen i 

årene 2017 og 2018 var: 

 

 Kategori Antal møder i 2017 Antal møder i 2018 

 Op til 30 personer 46 49 

 31-50 personer 33 29 

 51-65 personer 11 10 

 66-100 personer 8 6 

 

Ovenstående tal indikerer ikke hvor stor omsætningen var på forplej-

ning ved arrangementerne. 

 

Hvad er gæsteantallet for Dronningesalens årlige arrangementer for hhv. over og un-

der 200 gæster? 

 

Svar: Arrangementerne i Dronningesalen falder i to kategorier: 

1. Kulturarrangementer arrangeret af Det Kgl. Bibliotek, hvor publi-

kum køber billetter. Ved denne type arrangementer har publikum 

mulighed for at købe forplejning i caféen – dvs. enkeltkøb. 

 2. Erhvervsudlejning, hvor en ekstern part lejer Dronningesalen til at 

afholde eget arrangement. Den eksterne part har her mulighed for at 

tilkøbe catering – dvs. én samlet afregning.  

 

 Antallet af arrangementer i Dronningesalen i 2017 og 2018 var: 

 

 Kategori Antal i 2017 Antal i 2018 

 Kulturarr. under 200 deltagere 15 19 

 Kulturarr. over 200 deltagere 44 34 

 Erhvervsudl. under 200 deltagere 13 25 

 Erhvervsudl. over 200 deltagere 42 34 

 

Ovenstående tal indikerer ikke hvor stor omsætningen var på forplej-

ning ved arrangementerne. 
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Årlig omsætning af forplejning for lokalernes aktiviteter? 

 

Svar:  Nuværende forpagter har oplyst en samlet omsætningen på catering 

på 3,3 mio. kr. i 2018.  

__________________ 

 

Spørgsmål 2 

Hvad er den årlige pris for skrald, rengøring, forsikring samt eventuelle andre for-

brugsforhold, som ikke er indeholdt i forpagtningsafgiften? 

 

Svar:  De årlige forbrugsudgifter, der ikke er indeholdt i forpagtningsafgiften 

kan opgøres til: 

 

 Rengøring 35.000 kr.  

 Renovation 130.000 kr.  

 

Dertil kommer udgift til sikring ved forpagters egne arrangementer, 

der ligger ud over Diamantens almindelige åbningstider. Nuværende 

forpagter havde i 2018 et forbrug på kr. 32.000,- til denne post.  

 

Den nuværende forpagter har en samlet forsikring for flere forpagt-

ninger under samme koncern. Prisen for forsikring af forpagtningen 

på Det Kgl. Bibliotek kan derfor ikke oplyses separat.  

__________________ 

 

Spørgsmål 3 

Af kontraktudkastet fremgår følgende ’Udgifter til annoncering afholdes som ud-

gangspunkt af Forpagter. I tilfælde af fælles markedsføring kan udgifter hertil afhol-

des helt eller delvist af Det Kgl. Bibliotek.’ 

Foreligger der nogen historik på udgifter til denne post? 

 

Svar:  Udgifterne til markedsføring af Det Kgl. Bibliotek som konference- og 

eventvenue via medlemskab af markedsføringsplatforme betales 

fremadrettet af Det Kgl. Bibliotek.    

Derudover kan der aftales fælles aktiviteter og kampagner med der-

tilhørende økonomi. Det kan for eksempel være deling af udgifter 

ifm. en konkret annoncekampagne eller messestand, herunder be-

manding og forplejning på standen.  

 

Det er ikke muligt at oplyse tidligere udgifter til markedsføring.  
__________________ 

 

Spørgsmål 4 

Af kontraktudkastet fremgår det at ’Revisorerklæringen skal være Det Kgl. Bibliotek i 

hænde 1. februar efter kalenderårets afslutning. Eventuel betaling eller tilbagebeta-

ling af forpagtnings-afgift skal ske senest 14 dage efter, at opgørelsen foreligger.’ 
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Er det muligt at tilrette rapportering og erklæringer hertil ved forskudt regnskabsperi-

ode? 

 

Svar:  Ja, rapportering og erklæringer kan tilrettes en evt. forskudt regn-

skabsperiode. Revisorerklæringen skal således foreligge 1 måned 

efter regnskabsårets afslutning. 

__________________ 

 

Spørgsmål 5 

Af kontraktudkastet fremgår følgende ’Fremstilling af mad må udelukkende ske i pro-

duktionskøkkenet. De øvrige arealer anvendes til anretning, bespisning, afrydning, 

opvask og opbevaring.’ 

Ville det være muligt at omdanne Depot A.023.B4 til anretterkøkken? 

 

Svar: Det er muligt at lave anretterkøkken i depot A.023.B4, men der vil 

pga. tekniske krav være betydelige udgifter forbundet med en om-

bygning. En evt. ombygning vil skulle ses i sammenhæng med øv-

rige ønsker til ombygning/renovering.  

__________________ 

 

Spørgsmål 6 

Af kontraktudkastet fremgår følgende ’Forpagter indgår selv aftale med renovations-

firma. Forpagter betaler udgifter til renovation og har ansvar for bortskaffelse af af-

fald.’ 

Hvilken løsning haves i dag og kan der oplyses udgifter til denne? 

 

Svar: Den nuværende forpagter anvender Marius Pedersen A/S og har op-

lyst en årlig udgift til renovation på kr. 130.000,-. 

__________________ 

 

Spørgsmål 7 

Af kontraktudkastet fremgår det at ’Forpagter er ansvarlig for indkøb, drift og vedlige-

holdelse af udendørs møblering. Terrassevarmere med gas tillades ikke.’ 

Er det tilladt med andre former for terrassevarmere? Eks. El. 

 

Svar: Gasvarmere er ikke tilladt pga. den potentielle brandfare. Eldrevne 

terrassevarmere kan tillades ud fra et sikkerhedsmæssigt perspektiv, 

men vil kræve en større investering i el-infrastruktur.  

 

Er det tilladt at møblere udendørsområdet med eks. blomster etc. der er faststående i 

den fulde periode udendørsområdet er åbent? 

 

Svar: Ja, der må gerne opstilles faststående beplantning på de udendørs 

arealer, der er angivet i Kontraktbilag A, s. 12.  

__________________ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

NOTAT 

 

7. maj 2019 

Side 4/4 

 

J.nr. 19/00061 

Spørgsmål 8 

Af kontraktudkastet fremgår det at’ Madkonceptet skal bygges på arbejdet med råva-

rer af høj kvalitet og være økologisk og bæredygtigt.’ 

Menes der 100% økologisk? Hvis ikke, i så fald hvilken grad af økologi menes der? 

 

Svar:  Maden forventes ikke at være 100% økologisk. 

 

 Tildelingskriteriet madkvalitet beskrives nærmere i annonceringsbe-

tingelsernes pkt. 6.4. Her fremgår det bl.a., at ansøger bedes be-

skrive graden af økologi samt at det vægtes særligt positivt, at økolo-

giprocenten – også i udvalget af snacks – holdes højt i forhold til pri-

sen.   

 

 


