
Roskilde Golf Klub søger pr. 1. januar 2018 en forpagter til klub-
bens restaurant. Golfklubben er placeret lidt uden for Roskilde i 
naturskønne omgivelser, og er med sine 1500 medlemmer en af 
de største i Danmark. Derudover modtager vi i løbet af året mange 
greenfee gæster. 
RoGK er kendetegnet ved at være en aktiv klub med løbende ugen-
tlige turneringsarrangementer, hvilket betyder, at der er gæster i 
klubben fra tidlig morgen til sen aften i hele sæsonen, som stræk-
ker sig fra 1. april til 31. oktober. I vintersæsonen afvikles der 
ligeledes en vinterturnering samt almindelig spil, når der ikke er 
frost på banen.

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, herre- og damespillere, vores 
sponsorer og øvrige gæster.
Ansøgeren skal 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 sam-
mensætning og formår at servicere de enkelte grupper, så de føler 
sig hjemme i klubben både med hensyn til pris og udbud.

Forpagtningsaftale
Der tegnes som minimum en aftale for en 2 årig periode.
I forpagtningsaftalen indgår alt det til køkkenet og restauranten 
hørende inventar, service, maskiner og øvrige driftsmidler, samt 
kølerum og lagerlokaler.
Forpagter driver virksomheden for egen regning og risiko og af-
holder alle med driften forbundne udgifter. 
Forpagter betaler en årlig leje/forpagtningsafgift til RoGK.

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:
I udgangspunktet alle ugens dage kl. 10.00 – 16.00

Der kan aftales andre åbningstider ved turneringer og arrange-
menter, og vi er åbne overfor et ønske om eventuelt at have en 
“lukkeperiode” indenfor januar og februar. Dette aftales separat.
Forpagter skal tilbyde mad- og drikkevare i et med klubben 
nærmere aftalt omfang i mål og pris.

Ansøgning
Ansøgningen skal indeholde en beskrivelse af
•	 koncept for udbuddet i restauranten herunder prisniveauet.
•	 forslag til sortiment med udgangspunkt i kvalitetsmad med 

sunde alternativer.
•	 forslag til menukort til bruger/arrangementspakker inkl. priser
•	 forslag til indhold og omfang af samarbejdsmøder.
•	 forslag	til	markedsføring	og	profilering	af	restauranten,	evt.	i	

samarbejde med RoGK.
•	 uddannelsesmæssig baggrund og erfaring hos forpagter og det 

personale, der skal varetage den daglige drift.
Derudover skal vedlægges
•	 underskrevet tro- og loveerklæring om, ikke at have ubetalt, 

forfalden	gæld	til	det	offentlige	på	over	50.000	kr,	og	at	der	
ikke	er	andre	hindringer	for	opnåelse	af	de	offentlige	tilladels-
er, som er nødvendig for at drive restauranten.

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

Ansøgningsproces
Skriftlig ansøgning sendes til Roskilde Golf Klub senest den 24. 
september 2017 på nedenstående adresse:

Roskilde Golf Klub
Margrethehåbsvej 116
4000 Roskilde
eller sekretariat@roskildegolfklub.dk
Mærket: Forpagtning af Roskilde Golf Klubs Restaurant

Hele ansøgningen inkl. bilag skal være udarbejdet på dansk, og 
der skal kunne kommunikeres på dansk. 
Ansøger skal klart og entydigt i ansøgningen angive, hvem der 
søger og dermed er ansvarlig over for Roskilde Golf Klub.
Efter udløbet af ansøgningsfristen, vil Roskilde Golf Klub ind-
kalde relevante ansøgere til nærmere drøftelse.

For yderligere oplysninger om forpagtningen er du velkommen til 
at kontakte Roskilde Golf Klubs daglige leder: 
Anders Schnack på telefon 31 14 00 99 
eller på mail anders@roskildegolfklub.dk

Roskilde Golf Klub søger pr. 1. januar 2018 en dygtig
og engageret forpagter til klubbens restaurant


