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Spørgsmål og svar  
Udbud Café Det Grå Fyr, Skagen 
Dato: 10.02.2020 
 
 
Spørgsmål: Vedr. service og reparation af f.eks. ovne, 
komfur, køleskab mv. – hvem står for det? 
 
Svar:  Det gør forpagter.  
 
-------------------- 
 
Spørgsmål: Jeg har først set udbud nu? Vil det være muligt 
at besigtige og stille spørgsmål? 
 
Svar: Ja. Dog har besigtigelsen været lavet så tidligt fordi der 
bliver udskiftet gulve i cafe og køkken fra og med uge 2. Og 
alt vil derfor være ude, så en besigtigelse vil kun kunne lade 
sig gøre senest den 2.-3. januar, og det vil være med et meget 
begrænset overblik over hvordan der reelt ser ud.  
 
-------------------  
Spørgsmål: Vil det være muligt at lave yderligere skiltning?  
 
Svar: Som udgangspunkt kan der ikke forventes yderligere 
skiltning og alt skiltning skal aftales med Naturstyrelsen. 
 
----------------------------  
Spørgsmål: Den nævnte omsætning, er det incl. billet 
indtægt? 
 
Svar:  Nej – omsætningen for caféen var for det foregående 
år på 1,3 mill.  og forventes for året 2019/2020 1. april – 31. 
marts at være på 1,5 mill. og det er kun for café salg.  
 
---------------------------------- 
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Spørgsmål: Hvis der mangler udstyr i caféen, er det så noget 
Naturstyrelsen bidrager med?   
 
Svar: Naturstyrelsen har én gangs investeret i udstyret til 
caféen og f.eks. fadøls anlæg, kaffemaskiner og lignende er 
forpagters eget ansvar.  
 
--------------------------------------  
Spørgsmål: Kan vi selv bidrage til udsmykningen af caféen? 
 
Svar: Ja, men det skal altid aftales med Naturstyrelsen. 
 
--------------------------------------  
Spørgsmål: Må vi komme op inden den nuværende 
forpagter slutter og tale med dem om det praktiske? 
 
Svar: Det må I selv aftale med de nuværende forpagtere. 
 
--------------------------------------  
Spørgsmål: Oplever I at caféen vil kunne rumme en mere 
ambitiøs økonomi?  
 
Svar: Vi forventer et stigende antal besøgende og arbejder 
for det, hvilket sandsynligvis også vil smitte af på café.  
 
-----------------------------------  
Spørgsmål: Er det muligt at få adgang til mere specifikke tal, 
f.eks. antal solgte kopper kaffe osv.? 
 
Svar: Det har vi (Naturstyrelsen) desværre ikke.  
 
-------------------------------  
Spørgsmål: Er det muligt at udvikle en mere specifik 
identitet for caféen? Herunder navngivning, grafisk identitet, 
egen markedsføringskanaler? 
 
Svar: Ja og nej. Vi vil gerne være med til at udvikle mere 
specifik identitet, men alt skal altid foregå under paraplyen 
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Det Grå Fyr. Mht. markedsføringskanaler, så skal også det 
foregå under paraplyen Det Grå Fyr. 
 
------------------------------  
Spørgsmål: Samarbejde med museum, cafe og 
interessegrupper, såsom temaaftner og aktiviteter i 
vinterperioden. Har I erfaring med det? 
 
Svar: ja og nej. Vi har Det Grå Fyrs venner som har 
klubaftner og vi vil rigtig gerne afholde masser af aktiviteter 
såsom temaaftner og lignende – både i sommer og 
vintermånederne.  
 
----------------------------------   
Spørgsmål: I udbudsmaterialet står der i kontraktudkastet 
at der skal betales 20% af forventet årsomsætning. Er det 
korrekt? 
 
Svar: Det er fejlagtigt beskrevet. Der skal stå at der skal 
betales 20% af den forventede årlige forpagtningsafgift.  
 
----------------------------------  
 
 
 


