
RoGK søger forpagter til klubbens restaurant 
 

Indledning 
Roskilde Golf Klub søger pr. 1. januar 2018 en forpagter til klubben restaurant. Roskilde Golf Klub (RoGK) er 

placeret lidt uden for Roskilde i naturskønne omgivelser med udsigt over Boserup skov og Roskilde by. 

RoGK driver en 18 hullers og en 9 hullers bane samt et større træningsanlæg. I vores hyggelige klubhus har 

vi placeret vores administration, toilet og omklædningsfaciliteter, Pro shop samt vores restaurant med bar, 

terrasse og restaurationslokale til omkring 100 gæster. 

Klubben er med sine 1500 medlemmer en af de største i Danmark, og modtager i løbet af året mange 

greenfee gæster til spil på vores baner. RoGK er kendetegnet ved at være en aktiv klub med løbende 

turnerings arrangementer i løbet af ugen og i weekenderne, og betyder, at der er gæster i klubben fra tidlig 

morgen til sen aften i hele sæsonen som strækker sig fra 1. april til 31. oktober. I vintersæsonen afvikles der 

ligeledes en vinterturnering samt almindelig spil når der ikke er frost på banen. 

Restauranten giver kun begrænset mulighed for større eksterne selskaber i golfsæsonen, medmindre disse 

kan afvikles i festtelt. 

Forpagterens profil 
Det er vigtigt at ansøgeren har forståelse for stedet og klubbens specielle karakter, kundesegmentet er 

meget blandet lige fra de ansatte, til vores ungdomsspillere, herrer og dame spillere, til vore 

turneringsarrangementer, fester og en række sponsormatcher og –arrangementer og øvrige gæster som 

besøger vores restaurant uden kendskab til golf. 

Ansøgeren skal være parat til at lægge mange kræfter i stedet om sommeren, samt sikre at der 

kontinuerligt er veluddannet personale i både køkken og restaurant til betjening af klubbens medlemmer 

og mange gæster. 

RoGK ønsker en forpagter som kan se muligheder i klubbens sammensætning og formår at servicere de 

enkelte grupper så de føler sig hjemme i klubben både med hensyn til pris og udbud. 

RoGK ønsker en forpagter som tager aktiv del i klubbens liv og hele tiden er på forkant med klubbens 

aktiviteter og medlemmer, samt har mod på selv at gå forrest og evt. arrangere diverse arrangementer i 

den stille vinterperiode. 

Forpagtningsaftale 
Der tegnes som minimum en aftale for en 2 årig periode 01.01.2018 – 31.12.2019. 

I forpagtningsaftalen indgår alt det til køkkenet og restauranten hørende inventar og service mv., maskiner 

og øvrige driftsmidler, samt kølerum og lagerlokaler. 

Forpagteren driver virksomheden for egen regning og risiko og afholder alle med driften forbundne 

udgifter. Herunder el- og vandforbrug, personaleudgifter, moms og andre offentlige udgifter. 

Forpagter betaler en årlig leje/forpagtningsafgift til Roskilde Golf Klub. 



Åbningstider: 

Golfsæson fra 1. april – 31. oktober 

Mandag – fredag  kl. 10.00 – 21.00 (22.00) 

Lørdag – søndag – helligdage  kl. 10.00 – 18.00 

Vintersæson 1. november – 31. marts 

Alle ugens dage  kl. 10.00 – 16.00 

Der kan aftales andre åbningstider ved turneringer og arrangementer. 

Ønsker forpagter at holde restauranten lukket i januar og februar kan dette aftales separat. 

Forpagteren skal tilbyde mad- og drikkevare i et med klubben nærmere aftalt omfang i mål og til priser, 
som aftales med klubbens ledelse. 

Forpagteren er forpligtiget til at komme med forslag med hensyn til løbende at variere sortimentet. Prisliste 

og menukort skal forefindes i restaurantens lokaler. 

Forpagteren er pligtig til, i golfsæsonen, at tilbyde en dagens/ugens ret. 

Ansøgning 
Budgiver kommer med sin egen idé.  

Budgivere skal i ansøgning om forpagtning give en beskrivelse af  

• Koncept for udbuddet i restauranten herunder prisniveau  

• Forslag til sortiment med udgangspunkt fx i kvalitetsmad med sunde alternativer  

• Forslag til menukort til bruger/mødepakker/arrangementspakker inkl. priser  

• Forslag til bemanding og serviceniveau (Præsentation af eventuelle nøglepersoner)  

• Forslag til indhold og omfang af samarbejdsmøder  

• Forslag til markedsføring og profilering af restauranten evt. via et samarbejde med RoGK  

• Uddannelsesmæssig baggrund og erfaring hos forpagter og det personale, der skal varetage den daglige 
drift af Restauranten.  

 

Budgivere skal tillige  

• Angive forpagtningsafgift opgjort som årlig afgift, samt vedlægge en underskrevet tro- og love 
erklæring om, ikke at have ubetalt, forfalden gæld til det offentlige på over 50.000,00 kr. og at der ikke 
er andre hindringer for opnåelse af de offentlige tilladelser, som er nødvendig for at drive restauranten.  

• Fremlægge revideret årsrapport eller regnskab for det sidste år, eller hvis tilbudsgiver er nystartet, 
reviderede årsrapporter eller regnskaber for den tilgængelige periode. 

 

  



Ansøgningsproces  
Skriftlig ansøgning sendes til Roskilde Golf Klub senest den 13. august 2017, på nedenstående adresse: 

Roskilde Golf Klub 

Margrethehåbsvej 116, 4000 Roskilde 

eller sekretariat@roskildegolfklub.dk 

Mærket: Forpagtning af Roskilde Golf Klub Restaurant 

 

Hele tilbuddet inkl. bilag skal være udarbejdet på dansk, og der skal kunne kommunikeres på dansk. Uanset 

udfaldet af udbudsforretningen ydes der ingen honorering til tilbudsgivere for udarbejdelse af tilbud og 

efterfølgende opstartsomkostninger.  

Tilbudsgiver skal klart og entydigt i tilbuddet angive hvilken juridisk enhed, der er tilbudsgiver og dermed 

ansvarlig over for Roskilde Golf Klub.  

Ved udvælgelsen blandt de indkomne tilbud foretages en helhedsvurdering af de indkomne ansøgninger. 

Efter udløbet af ansøgningsfristen, vil Roskilde Golf Klub indkalde relevante ansøgere til nærmere drøftelse. 

For yderligere oplysninger om forpagtningen er du velkommen til at kontakte Roskilde Golf Klub daglige 

leder: Anders Schnack på telefon 31 14 00 99 eller mail anders@roskildegolfklub.dk 
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