VILKÅR FOR MADBODER PÅ FOLKEMØDET
MULIGHEDER OG BETINGELSER

FOLKEMØDET
På Folkemødet deltager borgere, beslutningstagere,
forenings-, erhvervs- og kulturliv, når den smukke
havneby, Allinge, forvandles til Danmarks politiske
centrum. Med op til 40.000 gæster om dagen, er der
behov for rigeligt med mad og drikke.
Derfor udlejer Foreningen Folkemødet en række
pladser til foodtrucks, pop-up restauranter mv., så vi under hensyntagen til Allinges lokale
forretningsdrivende - kan give alle gæster en god
oplevelse.
Ønsker du at deltage med din forplejningsbod på
Folkemødet 2023, skal du ansøge via denne formular.
Ansøgningsfrist 15/1-2023. Ansøgninger indsendt
inden for deadline vil modtage svar senest d. 31.
januar 2023.

ANSØG OM PLADS
SOM MADBOD
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Folkemødet 2023 åbner torsdag
den15. juni kl. 11.00 og lukker igen
lørdag den 17. juni om aftenen.

PROCESSEN
Når du har ansøgt, kontakter vi dig med henblik på at komme med en
skræddersyet løsning.
Herefter modtager du et tilbud på deltagelse og en kontrakt. Når denne
er underskrevet er du tilmeldt Folkemødet.
Foreningen Folkemødet forbeholder sig retten til at placere
forplejningsboder.
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I denne guide, kan du læse mere om vilkår for at deltage,
hvordan du søger og hvad det koster.
Er du i tvivl eller har brug for yderligere opklaring, kontakt os
på madboder@folkemoedet.dk

UDVÆLGELSE
Folkemødet ønsker at sammensætte et varieret udbud af boder der kan dække
vores gæsters behov. Samtidig ønsker vi et grønt og bæredygtigt Folkemøde.
Derfor foregår udvælgelsen ud fra følgende principper:
•

Vi prioriterer madboder der har stort fokus på bæredygtighed og økologi
både i forhold til råvarer, produktion og emballage mv.

•

Vi vægter boder med hovedvægt på plantebaserede fødevarer – altså
måltider med fravær af animalske produkter.

•

Vi ønsker boder med høj kvalitet, der bruger friske råvarer og laver mad fra
bunden. Kvalitet er også frisklavet mad, fuldkorn, friske grøntsager og fravær af
halv-fabrika.

•

Vi vægter boder der arbejder med bornholmske råvarer eller kommer fra
Bornholm.

•

Vi vægter boder, der arbejder med almennyttige, humanitære, sociale,
oplysende eller kulturelle formål.
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PRIS FOR DELTAGELSE
Som forplejningsbod på Folkemødet betaler man de
produktionsomkostninger, der er forbundet med deltagelse (f.eks. el,
arealleje, betalingssystem, vand/spildevand, teltleje, renovation mv.) samt et
bidrag til Foreningen Folkemødet. Det er et bidrag til selve afholdelsen af
Folkemødet og dækker også markedsføring af din bod på Folkemødets
platforme. Bidraget er 12% af omsætningen inkl. moms.
Vi skræddersyer vores løsninger så de passer til jeres behov, men da
arrangementet foregår i en levende by er der begrænset plads til store
madboder, så vi henstiller til at man overvejer muligheder for at begrænse
størrelsen på sit setup.
Følgende er to vejledende priseksempler:

Hvad dækker areallejen?
Areallejen dækker publikumsrenovation,
opstilling af toiletfaciliteter, etablering og
drift af midlertidige parkeringspladser
samt vagtrundering om natten.

Stadepladstype

Areallejen dækker dermed en del af den
belastning Folkemødet påfører Allinge by.

Lille salgssted,
ladcykel el.lign.
(9m2)

12% af
omsætning

1.800 kr.

aftales
individuelt

Areallejen er moms fritaget.

Foodtruck
(30m2)

12% af
omsætning

1.800 kr.

aftales
individuelt

Kasseapparat
inkl. terminal

VVS tilslutning

Ekskl. moms
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Stadepladsafgift

El-Pakke A
(10A, 230V stik)

El-Pakke B
(16A)

Arealleje

Renovationsbidrag

Ekskl. moms

Ekskl. moms

Momsfritaget

Ekskl. moms

2.250 kr.

750 kr.

7.500 kr.

750 kr.

2400 kr.

6200 kr.

VILKÅR & BETINGELSER
Alle madboder skal overholde regler, vilkår og betingelser på de følgende sider.
Udover de beskrevne forhold og vilkår i denne guide, forpligter du dig også til at
overholde regler og vilkår i Folkemødets arrangørhåndbog.
Råvarer, økologi og menukort
• Madboder skal have én vegetarisk og/eller vegansk ret (ikke pomfritter el.lign.).
• Råvarer skal indkøbes hos de cateringfirmaer, som Folkemødet indgår
samarbejdsaftaler med (der kan dispenseres for specialprodukter).
• Madboder skal minimum have en økologiprocent på 60%.
• Leverandører, råvarer, menukort og udsalgspriser skal godkendes af Foreningen
Folkemødet senest den 15. marts 2023.
• Salg af drikkevarer er forbeholdt Folkemødet egne boder. Mindre kaffe- og/eller
juiceboder kan dog søge om særskilt tilladelse på særlige vilkår.
Åbningstider
Alt efter hvor på festivalpladsen du er placeret, kan der være
særlige krav til åbningstider.
Med mindre andet er aftalt, skal madboder overholde følgende
minimumsåbningstider:
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Minimumsåbningstider på Folkemødet 2023
Onsdag den 14. juni *

kl. 17.00 – 21.00

Torsdag den 15. juni

kl. 10.00 – 21.00

Fredag den 16. juni

kl. 10.00 – 21.00

Lørdag den 17. juni

kl. 10.00 – 21.00

*) Madboder kan tidligst åbne onsdag kl. 12.00
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Opsætning, afvikling og nedtagning
• Opsætning af boder skal senest være afsluttet onsdag den 14. juni kl. 17.00.
•

Adgang med køretøjer til festivalpladsen kan kun lade sig gøre i tidsrummet 05.00 – 08.00 hver morgen fra torsdag den 15. juni. Udenfor
dette tidsrum henviser vi til Folkemødets dropzoner (Nordlandshallen og Kæmpestranden).

•

Det lejede areal skal dække dit samlede behov. Herunder f.eks. skraldespande, køletrailer el.lign.

•

Madboder skal løbende sikre at det er ryddet omkring deres bod og benytte de opstillede affaldscontainere.

•

Det lejede areal skal efterlades ryddet. Håndtering af efterladt affald, skader på arealer o.lign. vil blive faktureret til madbod.
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Generelle betingelser
• Madboder skal indgå i Folkemødets betalingssystem.
• Madboder betaler et donationsbidrag til Foreningen Folkemødet på 12% af omsætningen inkl. moms.
• Brug af egen generator er ikke tilladt, man skal derfor bestille el via Foreningen Folkemødet.
• Foreningen Folkemødet udlejer kun arealer (inklusiv el, vvs, kassesystem m.m.) på festivalpladsen. Alt andet udstyr (køkkenudstyr,
køl/frys, overdække m.v.) samt opsætningen af dette står ansøger selv for.
•
•

•

Madboder skal forudbetale 5.000 kr. ekskl. moms i depositum,
for at deltage i festivalen samt betale for en række faste
driftsomkostninger, alt efter behovene hos den enkelte madbod.
Forudbetalingen samt driftsomkostninger skal være indbetalt
senest den 1. april.Ved manglende betaling frafalder retten til
deltagelse på Folkemødet. Ved eventuelt afbud efter den 1. april
kan produktionsomkostningerne refunderes såfremt der kan
findes en anden madbod. Depositum til Foreningen Folkemødet
og arealleje refunderes ikke.
Eventuelle meromkostninger i forbindelse med afvikling
faktureres efter Folkemødet.

Såfremt festivalen aflyses, bortfalder alle aftaler og forudbetaling
tilbagebetales til madbod.
Kontrakten skal være underskrevet og returneret til Foreningen
Folkemødet senest den 15. marts 2023.
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Betalingssystem og afregning
• Madboder skal leje betalingsterminal gennem Folkemødet. Dette inkluderer: et POS-kasseapparat fra onlinepos med touchscreen og
integreret betalingsterminal, der kan tage imod alle gængse kreditkort, 6 bonruller og lukket, WIFI-netværk. Folkemødet sørger for at kode
op opsætte/installerer kasseapparatet for madboden.
• Det er ikke tilladt for madboder at tage imod betaling over egen MobilePay under festivalen, da alt betaling skal gå via Folkemødets
kassesystemet.
• Folkemødet har via kassesystemet adgang til stadehavers salgsstatistik, og dette vil blive anvendt i forbindelse med afregning af stadehaver
ud fra omsætning, samt til udviklingen af madområdet på Folkemødet 2023.
• Indblik i salgsstatistikken anvendes udelukkende til intern brug i Folkemøde-regi.
• Senest to uger efter endt afvikling modtager madboden en afsluttende faktura på stadepladsafgiften (jf. opnåede omsætning) samt
eventuelle uforudsete ekstraomkostninger forbundet med driften af madboden under afviklingen. I faktura modregnes depositum på
5000,- ekskl. moms.

DIT ANSVAR
Det er dit ansvar at overholde alle gældende regler og lovgivning indenfor
produktion og salg af fødevarer på festivalen.
Læs mere om salg af mad fra madbod her
Ligeledes har du ansvaret for at sortere affald i de containere el.lign.
Foreningen Folkemødet opstiller nær din madbod. Antallet af containere du
råder over, aftales som en del af kontrakten.
Foreningen Folkemødet opstiller spiseområder med borde/bænke, lys m.v.
nær alle madboder. Det er dit og andre nærliggende madboders ansvar at
holde disse rene under festivalen.
Udover de beskrevne forhold og vilkår i denne guide, forpligter du dig også
til at overholde regler og vilkår i Folkemødets arrangørhåndbog.
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