
 

Opfordring til at give tilbud på forpagtning af Nordre Fælleshus 

 
1. Udbud af driften af Nordre Fælleshus  
Silkeborg Kommune, Kultur- og Borgerserviceafdelingen, (herefter Kommunen) udbyder hermed 
forpagtningen af cafedrift i Nordre Fælleshus med henblik på overtagelse den 31.12.2019 
  
Driften af cafe udbydes for en periode på 4 år med mulighed for 2 års forlængelse. Forpagtningskontrakten 
skal genudbydes senest 6 år efter indgåelse af kontrakten. Forpagter har ikke fortrinsret ved ny indkaldelse 
af tilbud.  

 
2. Indledende beskrivelse af ønsker til forpagters profil  
Kommunen søger en forpagter og aktiv samarbejdspartner til cafedrift i kommende Nordre Fælleshus.  
 
Forpagteren skal indgå som en naturlig del af et attraktivt lokalt fælleshus med forskelligartede 
kulturtilbud, netværk, fællesskaber og samværsmuligheder. Derfor søges en aktør, som udover at drive et 
hyggeligt spisested, formår at skabe rammerne for det levede liv, og et lokalt samlingssted der kan bidrage 
til, at skabe rum for møder på tværs af et sammensat lokalområde. Cafeområdet forventes at bliver et rum, 
hvor der kan skabes og afholdes kulturaktiviteter, der så vidt muligt har sammenhæng med Nordre 
Fælleshus’ profil som et inkluderende og åbent hus for hele lokalområdet. 
 
Kommunen har et ønske om at fremme socialt entreprenørskab og social ansvarlighed. Derfor søger 
Kommunen så vidt muligt en forpagter, der har en socialøkonomisk profil. Dette kan bl.a. komme til udtryk 
ved, at caféen skaber nye jobmuligheder for udsatte grupper, men andre bud på socialt entreprenørskab og 
samfundsansvar er også velkomne. 
 
Overordnet er målet med forpagtningen, at:  
 

• Caféen tilbyder kvalitetsmåltider til foreningsliv, lokalområde og øvrige brugere af huset  
• Caféen både fungerer som centralt mødested i Alderslyst – både i det daglige og ved særlige 

kulturaktiviteter og lejlighedsmæssige events 
• Caféen sammen med borgere, foreninger og kulturaktører understøtter og videreudvikler de 

mange spændende aktiviteter i Nordre Fælleshus og i lokalområdet 
• At give forpagter mulighed for evt. at indgå samarbejde med Botilbuddet Alderslyst om levering af 

mad mv. 
 

3. Praktiske oplysninger  
Nærværende tilbudsproces foretages ikke som et EU-udbud i henhold til reglerne i EU-udbudsdirektiverne, 
da der ikke er tale om en udbudspligtig ydelse efter direktivet. Processen vil følge beskrivelsen i dette 
materiale og er nærmere beskrevet under punkt 13. 
 
Udbudsmaterialet med tilhørende bilag, jf. bilagsoversigt i afsnit 16, er tilgængeligt på Kommunens 
hjemmeside.  
 
Deadline for tilbudsgivning er 15. nov. 2019 kl. 12.00   
 
Tidsplan for processen er følgende: 
 



 
 
 
 
 

 

 
Kommunen forbeholder sig ret til at ændre tidsplanen.  

 
 
4. Ordregiver  
Silkeborg Kommune  
Kultur- og Borgerserviceafdelingen 

 
 
5. Profil for Nordre Fælleshus og caféarealet  
Nordre Fælleshus er et kulturhus, der overordnet var den vision at:  
”At være et åbent og imødekommende samlingspunkt for lokalområdets beboere og foreninger, og være en 
varmt og inkluderende rammerne for liv og aktivitet i området” 

 
Det nye Nordre Fælleshus etableres i bydelen Alderslyst i Silkeborg. Området er kendetegnet ved 
en stor mangfoldighed, og en generelt meget sammensat borgergruppe, både ift. etnisk baggrund, 
uddannelse og socialt. Det er et område der er stolt af denne diversitet, og som det kommende 
Nordre Fælleshus skal formå at tale ind i, og være en integreret del af.  
 
Det skal være et imødekommende, inkluderende og åbent hus, som i tråd med visionen skaber de 
bedste rammer for borgernes liv og møder på tværs af sociale og økonomiske forskelle.   

 
Krav til forventede åbningstider:  

 

• Åbent alle hverdage min. fem sammenhængende timer inden for tidsrummet 12.00-22.00    
 

• Lørdag og søndag efter aftale 
 
Beskrivelse af det forpagtede areal samt inventar 

Det forpagtede areal omfatter café/loungeområde, kontorfacilitet, køkkenfaciliteterne og 
opbevarings- og kølerum. Det forpagtede omfatter følgende arealer:  
 
Oversigt over det forpagtede areal samt inventarliste fremgår af bilag 3-4  

 
 
6. Caféens opgaver 

• Caféen skal tilbyde mad og drikke til brugerne af Nordre Fælleshus, samt de tilhørende sale og 
Alderslysthallen 

• Herudover gives mulighed for, at forpagteren selv udvikler yderligere på forretningsmodellen efter 
nærmere aftale med Silkeborg Kommune.      

 
 

Offentliggørelse af udbud 16 okt. 2019 

Besigtigelse af caféen for interesserede  Efter aftale  

Deadline for afgivelse af tilbud  15 nov. 2019   

Politisk godkendelse af forpagter  02 dec. 2019 

Offentliggørelse af vinder og information herom til tilbudsgivere  03 dec. 2019 

Indgåelse af endelig forpagtningskontrakt  Senest 16 dec. 2019 

Ikrafttrædelse af forpagtningskontrakt  31. dec. 2019 



7. Forpagtningsafgift og depositum 

• Forpagtningsafgift 
Forpagtningsafgiften udgør 5 % af den årlige omsætning ekskl. moms, dog minimum 50.000 kr./år. 
Der tillægges ikke moms. 
Betaling skal ske kvartalsvis forud den 1. januar, 1. april, 1. juli og 1. oktober. Regulering af 
forpagtningsafgiften iht. omsætningen sker pr. 1. juli i kalenderåret efter regnskabsåret. 
Regnskabet skal følge kalenderåret og indsendes hvert år pr. 1. april. Regnskabet skal være 
revideret af en statsautoriseret eller registreret revisor. 
 
• Depositum 
Samtidig med underskrivelsen af denne aftale betaler forpagter et depositum på 50.000 kr., svarende 
til 1 års minimums forpagtningsafgift, til sikkerhed for forpagters opfyldelse af samtlige forpligtelser, 
herunder forpligtelser i forbindelse med fraflytning. Depositummet forrentes og reguleres ikke. 
Forpagter er berettiget til for egen regning at stille depositum i form af pengeinstitutgaranti på 
anfordringsvilkår. Garantien skal være udformet således, at bortforpagter på anfordring kan få 
udbetalt det skyldige beløb, uanset om forpagter måtte have indsigelser herimod, således at 
bortforpagters retsstilling i den relation i det hele er den samme, som hvis et kontant depositum 
var betalt. 

 
 
8. Øvrige væsentlige forudsætninger 

• Forpagtningsaftalens længde og indhold 
Forpagteren tilbydes mulighed for at overtage driften af caféen for en periode af 4 år med 
mulighed for en toårig forlængelse. Forpagter skal senest inden udgangen af det 3. år tilkendegive 
om forpagter ønsker at gøre brug af optionen.  
 
Forpagter har ikke ret til afståelse og ingen ret til at overdrage forpagtningen, herunder overdrage 
driften til 3.mand (fremforpagtning).  
 
Forpagtningsaftalen indgås, når vinderen af udbuddet er fundet. Udkast til forpagtningsaftalen er 
vedlagt som bilag 1.  

 

• Bevillinger og tilladelser 

Forpagter er selv forpligtet til at søge om eventuelle bevillinger, herunder - men ikke begrænset til 

– spiritusbevilling, registrering hos Fødevarestyrelsen mv. Herudover sørger forpagter selv for 

eventuel tilladelse til udeservering, opsætning af skilte mv. 

 

Kommunen påtager sig som udbyder ikke ansvaret for, at den tilbudsgiver, der indgås kontrakt 

med, kan opnå de nødvendige tilladelser til cafedrift. 

 

• Rygeforbud 

Nordre Fælleshus er i lighed med kommunens øvrige bygninger, røgfrit område. 
 
 
 
 
 
 
 



10. Social klausul, straffeattest og børneattest  
Forpagter er for sine ansatte til stadighed forpligtet til at sikre, at løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke 
er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri 
på den egn, hvor arbejdet udføres.  
 
Forpagter er forpligtet til på forlangende inden tre uger at dokumentere, hvorvidt ovenstående krav er 
overholdt. Såfremt disse bestemmelser ikke overholdes, kan Kommunen opsige kontrakten med tre 
måneders varsel til den 1. i en måned.  
 

Herudover opfordrer Silkeborg kommune til social ansvarlighed, eksempelvis ved ansættelse af praktikanter, 

elever mv. 
 
Forpagter skal ved indgåelse af forpagtningskontrakten skrive under på, at der indhentes straffeattest og 
børneattest på samtlige medarbejdere. 
 
 
11. Medarbejdere  

Der overdrages ikke noget personale fra tidligere, da cafeen ikke har været bortforpagtet før. Forpagter 

sørger selv for at ansætte det nødvendige personale. Det er en forudsætning, at køkkenets ledelse har en 

relevant uddannelse eller anden kvalifikation, som sikrer, at køkkenets daglige drift lever op til den standard, 

som forpagtningsaftalen beskriver. 
 
 
12. Forhold i relation til det offentlige  
Tilbudsgiver skal på tro og love erklære, at pågældende ikke har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige, jf. 
bilag 5.  
 
Endelig er det er en afgørende forudsætning for indgåelse af kontrakten, at forpagter inden kontrakten 
træder i kraft opnår de nødvendige tilladelser og bevillinger, herunder men ikke begrænset til 
alkoholbevilling m.v.  
 
 
13. Udvælgelsesprocessen  
Såfremt der er spørgsmål vedrørende udbuddet og udbudsprocessen m.v., kan der rettes henvendelse til:  
Stefan Kvamm Teamleder for Kulturteamet. 
Direkte telefon: 29470428 
E-mail: stefan.kvamm@silkeborg.dk   
Der vil være mulighed for besigtigelse efter aftale 
 
Tilbud skal være Kommunen i hænde senest: 15 nov. 2019 kl. 12. Tilbud, der modtages efter tilbudsfristens 
udløb, vil ikke blive taget i betragtning. 
 
Tilbud skal fremsendes til: 
Emil Ryø Tjørnehøj på mail ert@silkeborg.dk. I emnefeltet anføres: ”Tilbud vedr. Cafédrift af Nordre 
Fælleshus”.  
 
Kommunen vil derefter vurdere alle tilbud i forhold til følgende kriterier: 

- Erfaring, og kvalifikationer ift. drift af café, restauration eller lignende 

- Dokumentation for passende økonomi i relation til cafédrift 



- Eventuel socialøkonomisk forretningsmodel  

- Planer for, og gerne nytænkning af cafédrift  

- Hvordan ser man løsningen af en Værtskabsrolle i Nordre Fælleshus  
 
Kultur-, Idræts- og Fritidsudvalget godkender den endelige forpagter 2 dec. 2019. Den valgte forpagter vil 
blive kontaktet umiddelbart herefter og offentliggjort på www.silkeborg.dk.  
 
Kommunen forbeholder sig ret til på ethvert tidspunkt at annullere udbudsprocessen helt eller forlænge 
tidsplanen. Annullering eller forlængelse kan eksempelvis blive aktuelt, såfremt Kommunen vurderer, at 
ingen tilbudsgiver har afgivet acceptable tilbud.  
 
Det skal endvidere understreges, at kommunens kendskab til tilbudsgivers økonomiske forhold, budget 
m.v. i forbindelse med udbuddet ikke medfører nogen form for ansvar for rentabiliteten af cafédriften eller 
andet, ligesom oplysningerne i tilbudsmaterialet om omsætning, personale m.v. er givet uforbindende.  
 
 
14. Oplysninger og materiale, der skal fremsendes sammen med afgivelse af tilbuddet  
Tilbud skal indeholde følgende: 
 

• Tilbudsskema - tilbudsgiver skal anvende tilbudsskemaet, der er vedlagt som bilag 2.  

• Tro og love erklæring om ubetalt gæld til det offentlige og ingen væsentlig misligholdelse af 
kontrakter - udfyldes på vedlagte bilag 5.  

• Tilbudsgivers seneste årsregnskaber, eller anden relevant og tilstrækkelig dokumentation for 
tilbudsgivers økonomiske situation.  
 

 
Det afgivende tilbud er bindende for tilbudsgiver, indtil 3 måneder efter udløb af tilbudsfristen, medmindre 
tilbuddet er endeligt afslået af Kommunen.  
 

Tilbudsgivers omkostninger i forbindelse med udbuddet er Kommunen uvedkommende.  
 
 
15. Oplysninger og fortrolighed  
Oplysningerne giver i videst muligt omfang et fyldestgørende indtryk af Nordre Fælleshus’ profil samt hvilke 
krav, der stilles til en fremtidig forpagter. Kommunen tager imidlertid forbehold for eventuelle ændringer i 
perioden efter indsamlingen af ovenstående oplysninger.  
 
Kommunen er ikke ansvarlig for oplysningerne i udbudsmaterialet, og der tages forbehold for eventuelle 
ændringer og supplerende oplysninger til udbudsmaterialet.  
 
Såfremt der efter tilbudsgivers opfattelse er uklarheder i udbudsmaterialet eller i det øvrige materiale, 
opfordres der til at rette henvendelse til: 
Emil Ryø Tjørnehøj 
Telefon: (+45)20110968 
E-mail: ert@silkeborg.dk  
 
Kommunen vil behandle de tilbud, der bliver modtaget med fortrolighed, dog med de begrænsninger, der 
følger af lovgivningen, herunder offentlighedsloven.  
 



 
 
16. Bilag, der er vedlagt dette tilbudsmateriale  
Bilag 1. Udkast til forpagtningsaftale for caféen i Nordre Fælleshus  
Bilag 2. Tilbudsskema 
Bilag 3. Plantegning af hele det forpagtede areal  
Bilag 4. Plantegning af køkken samt inventarliste  
Bilag 5. Tro og love-erklæring  
 


