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Indledende bestemmelser 

 
Underskrevne  

Fredericia Idrætscenter (FIC) 
Vestre Ringvej 100 

7000 Fredericia 

 

bortforpagter hermed til medunderskrevne 

 

… (forpagter) 

.. 

 

Nedennævnte cafeterialokaler i den bortforpagter tilhørende ejendom, ”Fredericia Idrætscenter”, 

beliggende Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia på følgende vilkår. 

 

Baggrunden for kontrakten er, at den nuværende forpagtningsaftale udløber den 31. maj 2018.  

 

Café FIC har en vision om at være kendt som et imødekommende og godt spisested for en bred 

målgruppe og samtidig være en professionel leverandør til festarrangementer. Dette sker blandt 

andet gennem markedsføring af caféens ydelser både internt og eksternt.  

 

Herudover har Café FIC et klart mål i forhold til at tilbyde sund mad til centrets brugere. De kon-

krete tiltag og forpligtelser vil blive beskrevet i forpagterens forretningsplan, jf. Bilag 6.  

 

 

Det forpagtede 
 

§ 1.  

I forpagtningen medfølger alt til FIC hørende inventar, maskiner og øvrige driftsmidler m.v., såle-

des som dette nu er og forefindes og som besigtiget og bekendt af forpagteren. Over det nævnte 

inventar, service, maskiner og øvrige driftsmidler m.v. er udfærdiget specificeret fortegnelse, der 

vedhæftes nærværende forpagtningskontrakt som Bilag 2.  

 

§ 2.  

I forpagtningen medfølger brugsretten til telefon 75 92 44 71 på telefonselskabets almindelige vil-

kår, og forpagteren betaler evt. overtagelsesgebyr. Brugsretten bortfalder automatisk i tilfælde af 

ophør af nærværende kontrakt og tilhører FIC. Desuden er der i forpagtningen tilknyttet et antal 

lokalnumre på Fredericia Kommunes interne telefonnet. Her afregnes der efter forbrug direkte til 

Fredericia Kommune. 

 

§ 3. 

Der overtages intet varelager. Der overtages intet personale. 
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§ 4. 

Forpagtningen omfatter lokalemæssigt nedenstående, som er markeret med gult på vedhæftede 

planoversigt (Bilag 1):  

 

a) Det i FIC værende daglige caféområde med tilhørende restaurationslokaler, køkken med toi-

let, kontor og depoter, samt alt fast inventar i de nævnte lokaler i henhold til vedhæftede liste 

(Bilag 2). 

b) Det i FIC ved Hal 6 værende udsalgssted med tilhørende to depoter og toiletter, og i Hal 6´s 

stueplan to anretterlokaler og andel i fælleslokale (Depot nr. 10) til bl.a. fryser samt inventar 

iht. vedhæftede liste (Bilag 3). 

c) Det i Badeland værende cafeteria med tilhørende køkken og toilet samt alt fast inventar i lo-

kalerne iht. vedhæftede liste (Bilag 4). 

d) Depot nr. 9 ved Hal 3 og Depot nr. 6 ved Hal 2 (Bilag 5) 

e) Anretterkøkken i nyt byggeri. 

f) Sportsbar i nyt byggeri. 

 

 

Anvendelse 
 

§ 5. 

Forpagteren kan ved aftale med bortforpagteren leje lokaler til afholdelse af møder, fester eller an-

dre sammenkomster. Vedrørende leje og aflevering af bortforpagterens lokaler i disse tilfælde hen-

vises til Fredericia Idrætscenters til enhver tid almindeligt gældende lejekontraktsbetingelser. Skilt-

ning i form af eksempelvis flagning, reklamer eller lign, kræver bortforpagterens samtykke. Det er 

forpagterens ansvar at indhente fornødne godkendelser mv. 

 

§ 6. 

Forpagteren må, uden dette berettiger dem til at kræve erstatning eller anden form for godtgørelse, 

tåle de ulemper, som måtte foranlediges af om- og tilbygning.  Kan hele det forpagtede som følge 

heraf ikke holdes åbent, suspenderes forpagtningsafgiften i denne periode.  

Bortforpagter skal bestræbe sig på, i god tid at give forpagteren besked om igangsættelse af eventu-

elle arbejder, der kan forstyrre den daglige drift. 

 

Evt. refusion aftales nærmere mellem de to parter.  

 

§ 7. 

Det forpagtede skal benyttes til cafeteriavirksomhed, idet virksomheden skal drives på forsvarlig 

måde under nøje iagttagelse af reglerne i lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. samt under 

iagttagelse af politivedtægten og øvrige myndighedsforskrifter.  

 

§ 8. 

Som udgangspunkt skal café, kiosker og salgssteder være åbne og betjent i centrets åbningstid. Af-

vigelser fra udgangspunktet kan ske ved skriftlig aftale mellem parterne.  
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Der er aftalt følgende minimums åbningstider i forpagtningsområderne: 

 

Café FIC:  

Mandag – fredag kl. 08.00 – 22.00 

Lørdag – søndag kl. 08.00 – 18.00 

Åbningstider på ferie- og helligdage aftales nærmere mellem parterne. 

 

Badelandscaféen: 

Tirsdag + torsdag kl. 16.00 – 21.00 

Weekend, ferier og helligdage kl. 10.00 – 18.00 

 

Herudover skal caféen ved Hal 6 være åben i forbindelse med større stævneaktiviteter i Hal 5 

og/eller 6.  

 

Forpagteren må påregne, at der kan forekomme udvidelse af de angivne åbningstider, således åb-

ningstiden står i forhold til større aktivitetsniveau i centret. Bortforpagter kan ved skriftlig medde-

lelse til forpagter med 1 måneds varsel ensidigt udvide ovenstående minimumsåbningstider hvis 

øget aktivitet i centret nødvendiggør dette. Herudover er forpagteren, også udenfor den normale 

åbningstid, forpligtet til at levere til FIC-arrangementer og tilbud.  

 

Udenfor centrets åbningstid er forpagteren forpligtet til at stille opfyldte automater med hhv. mad 

og drikkevarer til rådighed for centrets brugere, hvor der kan anvendes tidssvarende betalingsmeto-

der. Bortforpagter er indstillet på at lave aftaler om Badelands cafeens tilbud, kan erstattes af selv-

betjeningstilbud såfremt forpagter kan anvise moderne og smidige løsninger.  

 

§ 9. 

Forpagteren har i ejendommen (FIC) eneret til den omhandlede virksomhed og er forpligtet til at 

anvende sin fulde arbejdskraft på forpagtningen. 

 

Ved større arrangementer i centret har brugeren dog mulighed for at anvende eksterne leverandører 

såfremt forpagteren ikke er i stand til at imødekomme brugerens ønsker til konkurrencedygtige pri-

ser, eller specielle ønsker som forpagteren ikke kan imødekomme.  

 

§ 10. 

Forpagteren er forpligtet til løbende at arbejde med udvikling af det forpagtede, herunder afprøv-

ning af nye koncepter og arrangementer samt nye tiltag eksempelvis i form af differentierede priser 

til kunderne. Herudover skal forpagteren udarbejde en plan for ”Sund Mad” i overensstemmelse 

med Fredericia Kommunes til enhver tid gældende sundhedspolitik.  

 

§ 11. 

Forpagteren er forpligtet til at efterleve de til enhver tid gældende politikker i Fredericia Kommune, 

herunder sundhedspolitik, miljøpolitik, arbejdsmiljøpolitik mv.  
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Ikrafttræden 
 

§ 12. 

Forpagtningen påbegyndes den 1. juli 2018 og ophører den XX med mulighed for en genforhand-

ling for yderligere X år. Forpagteren kan i aftaleperioden opsige forpagtningen med 6 måneders 

varsel til den 1. i en måned. Aftalens skal genforhandles ved et fase 2 byggeri, der forventeligt 

kommer til at indeholde en flytning af cafeområdet til nye faciliteter. 

 

Afgifter, garanti mv.                                                                                                    
 

§ 13. 

Forpagtningsafgiften udgør kr. X pr. måned og forfalder første gang X jfr. § 14. 

 

Den fastlagte forpagtningsafgift reguleres en gang hvert år, og reguleringen skal ske i overens-

stemmelse med den udvikling, der sker i nettoprisindeksændringen.  

 

Nettoprisindeksreguleringens indflydelse på forpagtningsafgiften udmåles således, at den årlige 

forpagtningsafgift reguleres med virkning fra 1. januar i et kalenderår med nettoprisindekset pr. 

oktober måned i det foregående år, første gang 1. januar 20xx. 

 

Reguleringen kan ikke blive mindre end udgangspunktet.  

 

Hvis nettoprisindeksregulering måtte ophøre med at blive udregnet anvendes et andet indeks/pristal, 

der minder mest muligt om nettoprisindekset.  

 

Bortforpagter har indgået særlige aftaler med FC Fredericia ApS og FHK ApS, så forpagter har 

særlige pligter og har afgivet nogle rettigheder. Dette er nærmere beskrevet i bilag 7a og 7b samt § 

44.  

 

§ 14. 

Forpagtningsafgiften forfalder månedsvis forud, og skal være betalt senest den 1. i måneden. For-

pagtningsafgiften er fritaget for moms. 

 

§ 15. 

Forpagteren tilstiller samtidig med afregning af den månedlige afgift bortforpagter en opgørelse 

over omsætningen fordelt på de forskellige hovedområder.  

Forpagter er endvidere forpligtet til hvert år senest den 1. april at indsende et af en statsautoriseret 

eller registreret revisor revideret regnskab for den forpagtede forretning til bortforpagteren. 

 

§ 16. 

Ved forpagtningens begyndelse stiller forpagteren over for bortforpagteren en anfordringsbankga-

ranti stor 400.000 kr., bl.a. til sikkerhed for forpagterens opfyldelse af forpagtningskontrakten, her-

under betaling af forpagtningsafgift m.v. 

 

§ 17. 

Forpagteren skal ud over forpagtningsafgiften udrede alle med forretningens driftsforbundne udgif-

ter, herunder personalelønninger, afgifter til det offentlige, el, varme, vandforbrug, alarmer, forsik-
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ringspræmier, renovation, renholdelse af afløb, telefon, skorstensfejning eller kort sagt alle sædvan-

lige driftsudgifter. 

 

§ 18. 

Forbrug af vand, el og varme betales af forpagter på følgende måde: 

 

Restaurant: 

Vand aflæses af bortforpagter  

El aflæses af TRE-FOR 

Varme aflæses af bortforpagter  

 

Anretterrum: 

Vand aflæses af bortforpagter 

El aflæses af TRE-FOR 

Varme (intet forbrug) 

 

Cafeteria ved Hal 6: 

Vand (intet måleligt forbrug) 

El aflæses af TRE-FOR 

Varme (intet forbrug) 

 

Cafeteria i Badeland: 

Vand (intet forbrug) 

El aflæses af bortforpagter 

Varme (intet forbrug) 

 

Automater: 

Pr. hver opsat automat afregnes - efter nærmere aftale - forbrug af Kwh til den til enhver tid gæl-

dende takst. 

 

Bortforpagter opgør udgifterne vedr. de aflæsninger, som bortforpagter selv foretager, til de for 

bortforpagter gældende priser for vand og den gennemsnitlige pris for el. 

 

Aflæsning/afregning foretages kvartalsvis hver den 1/1, 1/4, 1/7 og 1/10, og udgifterne skal være 

betalt i henhold til fakturaens betalingsbetingelser.  

 

Bortforpagteren er berettiget til at kræve dokumentation for, at de omhandlede afgifter m.v. og 

præmier er betalt, og at forsikringerne er i kraft. 
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Overtagelsesstand 
 

§ 19. 

Forpagteren har brugsret til det af bortforpagteren tilhørende inventar og løsøre i forpagtningsperio-

den og har pligt til at vedligeholde og eventuelt forny løsøret, således at det ved forpagtningens op-

hør kan afleveres i samme stand som ved overtagelsen, bortset fra almindelig slitage. 

 

§ 20. 

Forpagteren overtager de forpagtede lokaler i den stand, hvori de er og forefindes, og forpagteren 

skal ved forpagtningens ophør aflevere lokalerne i samme stand, bortset fra almindelig slitage. Ca-

féområdet samt køkkenet skal afleveres nymalet og med gulve afslebet og olieret. 

 

   

Vedligeholdelse og modernisering 
 

§ 21. 

Udslidt inventar og løsøre skal udskiftes i det omfang, det er nødvendigt for opretholdelse af virk-

somhedens standard. Hver af parterne udskifter eget inventar og løsøre for egen regning, med min-

dre andet aftales.  

 

§ 22. 

Forpagteren skal sørge for rengøring og oprydning af det forpagtede således, at lokalerne til enhver 

tid fremtræder rene og ryddelige. Dette gælder også arealer, hvor varer leveres til og afhentes. Op-

bevaring af affald må alene ske på de af bortforpagter anviste steder. Affald skal håndteres i hen-

hold til de af Fredericia Kommunes fastlagte regler om sortering. 

 

§ 23. 

I forpagtningsperioden skal forpagteren sørge for, at de under forpagteren tilhørende bygninger og 

indretninger er vel vedligeholdt, og i god og forsvarlig stand, for så vidt angår det indvendige, me-

dens bortforpagteren vedligeholder det udvendige tilsvarende. Forpagteren skal tillige sørge for, at 

inventar, installationer, maskiner m.v. er forsvarligt vedligeholdt. 

  

Forpagteren har ligeledes en omsorgspligt overfor det forpagtede. Det gælder i forhold til at påse, at 

der til enhver tid er god orden i det forpagtede, at dette forpagtes på en sådan måde, at bortforpagter 

og brugernes interesser varetages på en hensigtsmæssig måde. Bortforpagter kan til enhver tid ud-

færdige et ordensreglement, som forpagteren er forpligtet til at overholde.  

 

Forpagteren er forpligtet til at udarbejde en vedligeholdelsesplan én gang årligt. Det er aftalt, at FIC 

yder rådgivning til dette arbejde. Vedligeholdelsesplanen fremlægges for FIC på den årlige tema-

dag, der normalt afholdes i november året før, eller efter nærmere aftale mellem parterne.  

 

 



 

 

Side 8 af 20 

Samarbejde 
 

§ 24. 

Parterne forpligter sig til at tilrettelægge et samarbejde for at opnå, at FIC over for brugerne frem-

træder ensartet og sammenhængende, herunder med hensyn til personalets beklædning og optræden 

samt med hensyn til den service og de tjenesteydelser, der tilbydes brugerne. Forpagteren skal aktivt 

markedsføre eget forretningsområde herunder ”Mad ud af huset”, kursusarrangementer, julefroko-

ster og festarrangementer ved regelmæssig annoncering i dagspressen samt medvirke til FIC’s gene-

relle markedsføring. Forpagterens forretningsplan skal indeholde en årskalender, der viser de for-

skellige planlagte markedsføringsaktiviteter. 

 

Forpagteren betaler 15 % i omsætningsprovision af det salgsarbejde, som bowlingcentret udfører 

for forpagteren. Der udarbejdes en særlig aftale, der regulerer området. 

 

Parterne er i henhold til kontrakten forpligtet til at udarbejde årlige forretningsplaner. Planerne ko-

ordineres på den årlige temadag j.fr. § 23. 

   

§ 25. 

Bortforpagteren har til enhver tid adgang til det forpagtede og har ret til at kræve sig meddelt alle de 

oplysninger, som er nødvendige for at kunne føre tilsyn med, at driften foregår på forsvarlig måde, 

og at bestemmelserne i nærværende kontrakt overholdes.  

 

§ 26. 

For at imødegå uoverensstemmelser forpligtiger parterne sig til at afholde 2-4 evalueringsmøder 

årligt. Møderne skal evaluere parternes samarbejde samt forpagterens serviceydelser, herunder åb-

ningstider. FIC indkalder til møderne, og der udfærdiges konklusionsreferater, som underskrives af 

begge parter, hvoraf eventuelle uoverensstemmelser mellem parterne fremgår som påtaler. 1. møde 

afholdes XX.  

 

§ 27. 

Eventuelle påtaler, som parterne i henhold til nærværende forpagtningskontrakt eller senere aftaler 

skal overholde, skal fremgå af konklusionsreferatet. Sådanne påtaler forpligter parterne sig til at 

efterkomme inden 4 uger fra afholdelsen af evalueringsmødet. 

 

§ 28. 

Såfremt problemet efter de 4 uger stadig ikke er løst, skal den forpligtigede inden 1 uge fremsende 

en skriftlig begrundet redegørelse om, hvorfor påtalen ikke er blevet efterlevet samt oplyse om, 

hvornår forholdet kan forventes bragt i orden. Kan den anden part ikke acceptere redegørelsen, kan 

nærværende forpagtningsaftale af parterne, opsiges med 1 måneds varsel til den første i en måned. 

 

 

Fremleje 

 
§ 29. 

Forpagteren må ikke fremleje, afstå eller på nogen måde overdrage forpagtningen.  

 



 

 

Side 9 af 20 

Misligholdelse 
 

§ 30. 

Det betragtes som væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt,  

at forpagteren ikke driver det forpagtede i overensstemmelse med kontraktens § 7, 

at de fastsatte ydelser efter forløbet af 5 dage efter påkrav ikke erlægges, 

at afgifterne til det offentlige ikke betales inden betalingsfristens udløb, 

at forpagteren standser sine betalinger, eller forpagterens bo kommer under offentlig skiftebehand-

ling som konkursbo, gældsfragåelsesbo, likvidation eller tvangsopløsning, 

at forpagteren bliver umyndiggjort, 

at forpagteren i øvrigt gør sig skyldig i væsentlig misligholdelse af nærværende kontrakt eller dens 

forudsætninger, herunder at forpagteren f.eks. mister sit næringsbrev med alkoholbevilling til for-

retningen og/eller evt. særlige polititilladelser til forretningen, at der ikke betales pligtige afgifter 

rettidigt, eller forpagteren i væsentlig grad vanrøgter vedligeholdelsen af forretningen, 

at forpagteren ikke holder det forpagtede løsøre behørigt tyveri-, brand-, vandskade- og driftstabs-

forsikret, og 

at det forpagtede ikke holdes i sædvanlig drift. 

 

§ 31. 

Såfremt der opstår uenighed mellem forpagter og bortforpagter angående driften og/eller fortolk-

ning af de i nærværende forpagtningskontrakt anførte bestemmelser, skal spørgsmålet afgøres af en 

voldgift, hvortil hver af parterne vælger en voldgiftmand og den 3. part er en civildommer i den 

retskreds som Fredericia er beliggende i.  

 

Forsikring mv.  
 

§ 32. 

Bliver det forpagtede ødelagt ved brand eller anden ulykke, er forpagteren forpligtet til at fortsætte 

med at betale de i nærværende kontrakt stipulerede ydelser, så længe den mellem parterne aftalte 

driftstabsforsikring er i kraft. 

 

§ 33. 

Om driftstabsforsikring er følgende aftalt: Forpagteren dokumenterer ved underskrift af nærværende 

kontrakt at have tegnet sådan forsikring, der sikrer udbetaling af de stipulerede ydelser i en periode 

på mindst 12 måneder. Først når driftstabsforsikringen ikke længere er forpligtet til at dække for-

pagteren, bortfalder dennes forpligtelse til at betale ydelser efter kontrakten, og ingen af parterne 

har så krav mod hinanden, bortset fra tilfælde hvor dette følger af lovgivningens almindelige regler.  

 

§ 34. 

Hvis det forpagtede genopføres med restaurationsdrift for øje, har forpagteren fortrinsret til på til-

svarende vilkår som er aftalt i nærværende forpagtningsaftale eller vilkår der kan opnås med anden 

interesserede forpagter. 

 

§ 35. 

Hvis myndighederne under forpagtningen skulle stille krav som vilkår for virksomhedens fortsatte 

uændrede drift, påhviler det forpagteren at betale disse. Hvis det drejer sig om bygningsmæssige 

ændringer, er forpagteren berettiget til at opsige kontrakten med 6 måneders varsel til den 1. i må-

neden, medmindre bortforpagteren erklærer at ville opfylde myndighedernes krav. 
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Ophør af kontrakten 
 

§ 36. 

Ved forpagtningens ophør skal forretningen afleveres af forpagteren som godkendt af Levnedsmid-

delkontrollen til fortsat uændret drift ved ny bruger, bortset fra krav om bygningsmæssige ændrin-

ger, som det påhviler bortforpagteren at betale. Det forpagtede afleveres til bortforpagteren ved en 

afleveringsforretning, hvorunder parterne sammen gennemgår virksomheden og konstaterer den 

kontraktmæssige stand og løsørets tilstedeværelse og tilstand. 

 

§ 37. 

Forpagteren kan forlange, at forpagterens tilhørende inventar m.v., jfr. ovenfor under §§ 1 og 5, ved 

forpagtningens ophør overtages af bortforpagteren, forudsat at der er tale om sædvanligt tilbehør til 

forpagtningen. Købesummen fastsættes efter aftale eller i mangel af aftale af en sagkyndig vurde-

ringsmand, som parterne udpeger i forening. 
 

§ 38. 

Vurderingsomkostningerne afholdes af parterne i forening, indbyrdes med halvdelen hver. Kan der 

ikke opnås enighed om en vurderingsmand, anmodes HO-RE-STA om at udmelde en vurderings-

mand. 

 

§ 39. 

Hvis forpagteren måtte dø eller bliver ramt af vedvarende alvorlig sygdom i forpagtningsperioden, 

har bortforpagteren ret til straks at ophæve forpagtningsforholdet. 

 

§ 40. 

Det er en betingelse for nærværende kontrakt 

at forpagteren opnår næringsbrev som restauratør med alkoholbevilling, 

at forpagteren kan overtage de til forretningen knyttede særlige polititilladelser, og  

at Levnedsmiddelkontrollen godkender lokalerne til fortsat uændret drift ved ny bruger. 

 

Svigter nogen af betingelserne i § 40 bortfalder kontrakten, uden at nogen af parterne i den anled-

ning kan gøre erstatningskrav gældende mod hinanden bortset fra, hvad der følger af lovgivningens 

almindelige regler. 
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Øvrige bestemmelser 
 

§ 41. 

Omkostningerne ved kontraktens fornyelse påhviler den enkelte.  

 

§ 42. 

Samtidig med indgåelse af nærværende kontrakt indgår parterne en samarbejdsaftale omkring café-

salget i bowling. 

 

§ 43. 

Forpagteren bekræfter ved sin underskrift at være bekendt med indholdet af kontrakten og tilhøren-

de bilag. Forpagteren henvises herudover til at gøre sig bekendt med relevante regelsæt, ordensreg-

ler mv. på området.  

 

§ 44. 

Forpagteren forpligter sig til enhver tid til ved sin underskrift at acceptere øvrige aftaler, der er ind-

gået mellem Fredericia Idrætscenter og FHK og FC Fredericia vedrørende catering og drikkevarer. 

Aftalerne er vedlagt som Bilag 7a og 7b. 

 

Fredericia Idrætscenter kan inden for kontraktperioden forlange ændringer i den aftalte ydelse, når 

ændringen har en naturlig sammenhæng med de aftalte ydelser. Ved sådanne ændringer skal forpag-

teren have lejlighed til at udtale sig om de ønskede ændringer. Ændringerne skal ske indenfor en 

rimelig frist. Øvrige ændringer der har en naturlig sammenhæng med den aftalte ydelse sker så vidt 

muligt i dialog mellem parterne.  

 

Begge parter kan forlange ændringer i den aftalte ydelses art og omfang, såfremt det følger af nye 

lovkrav eller ændret offentlig regulering.  
 

§ 45. 

Parterne erklærer sig med sine underskrifter enig i alle ovenstående aftaleforhold. Aftalen pålæg-

ger forpagter at overtage driften af Cafe FIC med de dertil hørende forpligtelser overfor Frederi-

cia Idrætscenter. Det er således parternes hensigt, at nærværende aftale skal være en forpagtnings-

aftale og derfor alene skal reguleres efter aftalens bestemmelser og fortolkes i overensstemmelse 

aftalens indhold og dens formål. 

 

§ 46. 

Såfremt en dansk eller europæisk retsinstans, herunder men ikke begrænset til Ankestyrelsen, Kon-

kurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Europa-Kommissionen træffer afgørelse/dom om, at udbuds-

reglerne eller anden lovgivning er overtrådt i forbindelse med aftalens indgåelse eller indhold med 

den konsekvens, at kontrakttildelingen annulleres eller kontrakten helt eller delvis erklæres for 

”uden virkning” kan parterne genforhandle kontraktens vilkår. Fredericia Idrætscenter er desuden 

berettiget til per den dato den pågældende instans fastsætter eller med 2 måneders varsel til den 1. i 

en måned at opsige kontrakten for fremtiden.  

  

Fredericia Idrætscenters ret til at opsige Kontrakten gælder selvom afgørelsen/dommen ankes. 

 

Sker opsigelsen på baggrund af ovenstående er hver part frit stillet, og parterne kan ikke kræve er-

statning af hinanden.  
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Fredericia, den              

 

 

 

Bent Bjerre Jørgensen    

 

 

______________________________  _________________________________ 

for Fredericia Idrætscenter for forpagter 
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Bilagsfortegnelse  
 

Bilag 1:  Oversigt over de forpagtede lokaler og depoter 

 

Bilag 2:  Inventar og materiel i køkken og restaurationslokale. 

 

Bilag 3: Inventar og materiel i udsalgssted ved Hal 6 med tilhørende depot og 

toilet samt 2 anretterlokaler i stueplan. 

 

Bilag 4: Inventar og materiel i cafeteria i Badeland med tilhørende køkken og 

toilet. 

 

Bilag 5:   Depot nr. 9 ved Hal 3 og depot nr. 6 ved Hal 2. 

 

Bilag 6: Forretningsplan for forpagter. 

 

Bilag 7a og b: Serviceaftale mellem bortforpagter og FHK og FC Fredericia 
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Bilag 1 til Forpagterkontrakt af  
Oversigtplan over de forpagtede lokaler 

 

 
 

 
 

 

+ anretterkøkkenet i nyt byggeri samt Sportsbaren. 
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Bilag 2 til Forpagterkontrakt af  
Inventar og materiel i Café FIC, restaurationslokalet samt hovedkøkkenet 

 

Køkken 

1 stk. stativ – forkromet 

1 stk. stålreol (lager) 

1 stk. bord m/hylder (lager) 

1 stk. sækkevogn 

  

1 stk. slangebeslag 

1 stk. bakkereol 

1 stk. keepsteger 

1 stk. røremaskine – stor – Vesta Bjørn m/tilbehør 

 

1 stk. stålbord 

1 stk. friture 

1 stk. stålreol m/plastikbakker 

1 stk. opvaskemaskine Electrolux WT 60 EB1 

1 stk. vandbehandlingsanlæg 

1 stk. HUD 20.10 damp, grille og bageovn med r/s kørestativ til 20 1/1 gn. 

  

5 stk. 100 mm perf. Kar 

10 stk. Perf. Bageplader 

1 stk. Jøni komfur – KB-8-Q 

1 stk. grydebatteri type D2 x 100 liter med 

2 stk. gulvgrubber, 500 mm x 700 mm 

1 stk. r/s afsætterbord, 2200 x 700 mm med underhylde 

1 stk. r/s bord, 4000 x 620 mm, med A500 vask og 2 stk. overhylder, 4000 x 300 mm på AVESO-

skinne 

1 stk. r/s bord, 500 x 800 mm på stel med underhylde 

1 stk. r/s emhætte, 3100 x 2600 x 500 mm med lys og fedtfelter 

 

 

Restaurant 

2 stk. håndboldstatuer 

   

1 stk. bar med baldakin 
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Bilag 3 til Forpagterkontrakt af  
Inventar og materiel i udsalgssted ved Hal 6 med tilhørende depot og toilet samt 2 anretterlo-

kaler i stueplan 

 

Anretterrum 1 

1 stk. rustfrit stålbord med vulst 

1 stk. rustfrit stålbord i vinkel med vask 

   

8 stk. tørrevogne på hjul med plads til 9 opvaskekurve 

1 stk. opvaskemaskine Electrolux WT 65 

1 stk. vandbehandlingsanlæg 

1 stk. Forskyllebord med vask 

   

Anretterrum 2 

2 stk. rustfri stålborde med vulst 

1 stk. rustfrit stålbord med vulst og med enkelt vask 

100 stk. opvaskekurve 

3 stk. vogne til opvaskekurve og tallerkenkassetter 

 

Depot (bag kiosk) 

1 stk. plastlaminatbord med underhylde 

1 stk. rustfrit stålbord med vulst og med vask 

   

Kiosk ved bowling 

1 stk. bagdisk 

1 stk. dobbelt emfang 

1 stk. kølet underskab 
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Bilag 4 til Forpagterkontrakt af  
Inventar og materiel i cafeteria i Badeland med tilhørende køkken og toilet 

 

 

Cafeteria 

1 stk. disk/skranke i rustfrit stål med topkølet opsats, lukket med glas på 3 sider, 2 hylder og isoleret 

bund, indbygget kompressor i underskab, svinglåge. 

1 stk. baldakin 

1 stk. Udsugningsanlæg 

 

1 stk. bagdisk med EL-frittekar, stegeplade og underskab 

1 stk. emhætte, rustfrit stål 1050 x 750 x 500 mm 

1 stk. emhætte, rustfrit stål 650 x 750 x 500 mm 

1 stk. kold jomfru med salatbrønd, Gram KB 1407s 

 

2 stk. hylder, rustfrit stål 

1 stk. bord, rustfrit stål 1100 x 650 x 900 

 

 

Køkken 

1 stk. kombiskab, Gram K201/fs 175 

1 stk. bord, rustfrit stål 2200 x 650 x 900 mm 

2 stk. hylder, rustfrit stål 2200 x 300 mm 

2 stk. hylder, rustfrit stål 500 x 300 mm 

 

 

Diverse 

2 stk. bestikkurve 

 

100 stk. serveringsbakker 
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Bilag 5 til Forpagterkontrakt af  
Kontor og depot ved hovedindgang, depot nr. 6, 9 og 10 

 

 

 

Depot 9 

1 stk. opvaskemaskine Electrolux WT 65 

1 stk. vandbehandlingsanlæg 

1 stk. forskyllebord med vask og tørrebord 

1 stk. forbruser med termostat 
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Bilag 6 til Forpagterkontrakt af  
Forretningsplan for Café FIC   
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Bilag 7a 
Serviceaftale mellem bortforpagter og FHK. 

 

 

Bilag 7b til Forpagterkontrakt af 01.07.2009 
Serviceaftale mellem bortforpagter og FC Fredericia 

 


