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Indledning 

Skagen er kendt for kvalitet og gode oplevelser. Det skal også kendetegne et besøg i Det Grå Fyr. 

Hvad enten man handler i caféen eller besøger centret, skal udvalget af varer og betjeningen derfor 

signalere ”Skagen”. 

Forpagter og dennes personale kan være eneste personale, de besøgende møder. Det er derfor 

vigtigt, at forpagter er indstillet på at bidrage til servicering af publikum, så de får en god oplevelse. 

Der er i nedenstående beskrevet minimumskrav. Hvordan forpagter i øvrigt tænker at drive café, 

som passer til Det Grå Fyr, skal beskrives i et forretningskoncept jf. Udbudsbetingelsernes afsnit 

5.2. 

 

Minimumskrav: 

 

Åbningstider Caféen skal som minimum være åbent i perioden fra og med den 15. juni til 

og med den 31. august. Alle dage i centrets åbningstider.  

Herudover skal der holdes åbent i weekender og på helligdage i maj, juni 

og september måned. Ligeledes i centrets åbningstider, jf. bilag 4 

Baggrundsinformation.  

 

Det er tilladt forpagter at have yderligere åbent. Hvert år senest den 31. 

januar skal forpagter fremsende plan for, hvornår caféen er åben.  

Planen skal indeholde daglige åbningstider. Ved ændringer i denne plan 

informeres bortforpagter senest en uge før. Bortforpagter kan afvise 

ændringerne i planen.  

 

Såfremt forpagter reducerer i åbningsperioden i forhold til planen og/eller i 

de ikke afviste ændringer i planen, vil forpagter blive pålagt en bod på kr. 

5.000,00 pr. manglende åbningsdag.   

 

Kvalitet og udvalg Madens kvalitet og pris skal afspejle Skagen og Det Grå Fyr. Der skal 

tilbydes et mindre udvalg af frokostretter med fokus på kvalitet og friske 

råvarer.  

Der skal tilbydes almindelige drikkevarer samt kaffe, the og et mindre 

udvalg af kager.  

Der skal kunne købes is. 

Der skal i forbindelse med interne møder og arrangementer tilbydes særlige 

priser og gerne et særlig udvalg. 

 

Service, personale 

og bemanding 

Da forpagter og dennes personale kan være eneste tilstedeværende 

personale i centret, er det et krav, at forpagter har bemanding på, når centret 

er åbent. Caféen skal som minimum have samme daglige åbningstider som 

centret (se bilag 4). Forpagter og dennes personale kan være eneste kontakt 

til de besøgende, hvorfor det er et krav at forpagter og dennes personale 

sikrer sig viden om udstillingen og centrets øvrige oplevelser, så gæster kan 

hjælpes og understøttes i deres oplevelse. 

Personalet skal være klædt præsentabelt og ensartet.   

Sprog: 

Forpagter og dennes personale skal kunne tale og forstå dansk og engelsk. 



 

Hygiejnekrav Forpagtningen skal drives efter reglerne i lov om restaurationsvirksomhed 

og alkoholbevilling m.v., samt de til enhver tid gældende regler om 

behandling af fødevarer og hygiejne. Forpagter er ansvarlig for, at 

forpagter og dennes personale er i besiddelse af de nødvendige 

kvalifikationer og uddannelsesmæssige baggrund for hygiejneområdet.  

Spiritusbevilling Forpagter skal erhverve eller have spiritusbevilling og i øvrigt opfylde 

gældende lovkrav for drift af café.  

 

Rengøring Forpagter skal sørge for rengøring af café, udendørs serveringsarealer, 

borde, stole og bænke, gårdarealet udenfor café samt toiletter i den aftalte 

åbningsperiode.  

Café og udendørs serveringsareal skal altid fremstå ordentligt, rengjort og 

imødekommende. Der skal afryddes og opryddes løbende.  

Vinduer skal vaskes jævnligt og holdes rene.  

Samarbejde Forpagter skal påregne at deltage i koordinations- og samarbejdsmøder 

omkring drift og udvikling af Det Grå Fyr.  

Det Grå Fyrs Venner (årskortindehavere) skal tilbydes min. 10% rabat på 

hele cafésortimentet.  

 

 

 

 

 

    

 


