INFORMATION & VILKÅR FOR

MADBODER PÅ MUSIK I LEJET 2019

Ansøgning

Ansøgningsfrist for madboder er d. 1. februar 2019 (jo tidligere desto bedre, da vi gennemgår dem
løbende). Ansøgningerne behandles og svar modtages senest 15. februar 2019. Ansøgning skal
udfyldes direkte via ansøgningslinket på Musik i Lejets hjemmeside. Billeder af madboden (hvis
det haves), billeder af maden (hvis det haves) og en målfast plantegning (obligatorisk) sendes til:
mad@musikilejet.dk.
Åbne-og lukketider for madboder på Musik i Lejet 2019:
Torsdag d. 18. juli: Kl. 14.00 - 05.00
(evt. tidligere lukketid skal aftales med kontaktperson)
Fredag d. 19. juli: Kl. 14.00 - 05.00
(evt. tidligere lukketid skal aftales med kontaktperson)
Lørdag d. 20. juli: Kl. 14.00 - 05.00
(evt. tidligere lukketid skal aftales med kontaktperson)

OVERORDNEDE VILKÅR
Drikkevarer:
Salg af drikkevarer er forbeholdt Musik i Lejet.
Placering:
Musik i Lejet beslutter placeringen af madboden på festivalpladsen.
Engangsservice:
Engangsservice skal skal være miljøvenligt og skal købes gennem Musik i Lejets leverandør, medmindre andet aftales med madbodens kontaktperson.
Varer:
Alle basisråvarer til madboden, skal bestilles hos Musik i Lejets officielle fødevareleverandør, medmindre andet aftales med madbodens kontaktperson. Leverandørliste fremsendes af kontaktperson. Har madboden behov for særlige varer fra special-leverandører eller lokale leverandører,
så skal disse godkendes af madbodens kontaktperson.
Leverancer:
Alle leverancer til madboden på festivalpladsen skal meldes ind og godkendes af madbodens
kontaktperson.
Åbningstider for madboder:
Det forventes, at alle madboder holder åbent i hele festivalens åbningsperiode (14.00-05.00)
medmindre andet aftales med madbodens kontaktperson.
Madbilletter til internt brug for festivalen:
Der skal stilles 30 madbilletter (svarende til et hovedmåltid) til rådighed pr. madbod til internt brug
for festivalen og til 50 % af rettens udsalgspris.
Frivillig MiL-Madbilletter:
Festivalen arbejder på en madbilletordning til alle MiL-frivillige. Det er et krav, at alle madboder er
1

en del af denne ordning. Yderligere information følger til foråret og sendes ud pr. mail til de
madboder, der bliver en del af festivalen i 2019.
Fokusområder i 2019:
Økologi - Bæredygtighed - Det grønne alternativ - Lokalområdet
Madboden skal holde en økologiprocent på minimum 40% (gerne højere) og det forventes at
bæredygtighed, det grønne alternativ: 1 vegetarisk og/eller vegansk ret (ikke pomfritter eller lign.)
og lokale nordsjællandske råvarer bliver tænkt ind i menuen, samt at lokale leverandører fra
Gribskov kommune anvendes i det omfang det giver mening ift. madbodens koncept. Da dette er
fokusområder der er under løbende udvikling, vil der fremsendes yderligere information omkring
fokusområderne, til de madboder der bliver en del af Musik i Lejet 2019.
Stadeplads-afgift:
Madboder (træboder og foodtrucks) på Musik i Lejet betaler 15% af omsætningen inkl. moms i
stadeplads-afgift. Stadeplads-afgiften for “anden type madbod” aftales individuelt.
Forudbetaling af stadeplads-afgift:
Madboder skal indbetale 10.000 kr. ekskl. moms i forudbetaling i deltager-fee for at deltage i
festivalen. Forudbetalingen skal være indbetalt senest d. 01.06.2019. Såfremt madboden udebliver fra festivalen, tilbagebetales forudbetalingen ikke.
Driftsomkostninger:
Alle madboder skal betale en række faste driftsomkostninger alt efter, hvilken madbodskategori
de befinder sig i. Se skemaet på næste side.
Kontantløs festival og betaling:
Musik i Lejet er på tredje år kontantløs festival, og det er et krav, at alle madboder indgår i Musik
i Lejets kontantfrie betalingssystem. Festivalen har sit eget kontantkort, som gæster kan sætte
kontanter ind på i festival-banken. Kontantkortet modtages i alle festivalens boder og barer.
Madboden vil ugen efter festivalen få tilsendt en samlet salgsrapport fra kassesystemet.
Madbodens opnåede omsætning, fratrukket stadeplads-afgift, de faste driftsomkostninger til
festivalen og eventuelle uforudsete ekstra omkostninger forbundet med driften af madboden
under afviklingen, overføres til stadehaverens konto senest to uger efter festivalens afvikling.
Madbodens deltager-fee medregnes også, inden omsætningen overføres til stadehaver.
Officielle hashtags for Musik i Lejet

#madilejet
#mil19
#musikilejet
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Prisen for en madbod eksklusiv moms (3 dage)
Prisen for en madbods-stadeplads på Musik i Lejet er omsætningsafhængig.
Musik i Lejet opererer med tre madbods-typer:
- Træhytte med bagtelt (skal lejes af MiL) / Område: Skovbrynet.
- Foodtruck (max. 6 meter lang inkl. anhænger og førerhus) / Område: Streetfood.
- Anden type madbod (en madbods-type, der falder uden for træhytte og food-truck-kategorierne).

Madbodstype

Stadepladsafgift
Inkl. moms

VVS-afgift**
Ekskl. moms

EL-afgift
(16A.) inkl.
forbrug
Ekskl. moms

Kasseapparat inkl. netværksforbindelse og terminal***
Ekskl. moms

Køl pr. palle
Ekskl. moms

Træhytte*

15% af
omsætningen

4.000 kr.

3.000 kr.

2.500 kr.

750 kr.

Foodtruck

15% af
omsætningen

4.000 kr.

3.000 kr.

2.500 kr.

750 kr.

Anden type
madbod

Aftales
individuelt

Aftales
individuelt

Aftales
individuelt

Aftales individuelt

750 kr.

*Leje af træhytte inkluderer: Opsætning/nedtagning af træhytte og telt. Overdækket bagområde
(telt), gulv, facadeskilt, facadespots, arbejdslys i træhytte og i bagtelt. Samlet pris: 6.000 kr. ekskl.
moms, der lægges til den samlede stadeplads-afgift.
** VVS-afgiften indeholder: 1 stk. toiletrum med nøgle og adgang til 1 vask og 1 produktions-vask.
*** Det er et krav, at alle madboder lejer og anvender det kontantløse kassesystem, som MiL
bruger.

Festivalpladsen 2018 (mindre ændringer vil forekomme)
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Pladstegning
Ovenstående er et billede af festivalpladsen fra 2018. Der vil ske mindre ændringer i indretningen
af festivalpladsen, men madboder vil primært være placeret inden for de to områder: STREETFOOD (foodtrucks ol.) området tættest ved havet i midten, og SKOVBRYNET (træboder inkl. bagtelt)
området tættest mod skoven i midten. Musik i Lejet beslutter den specifikke placering af alle
madboder.
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Plantegning
Alle foodtrucks får 6 facademeter x 5 meter i dybden stillet til rådighed. Træhytter får en hytte på 3
facademeter x 2,5 meter i dybden samt bagområde (overdækket bagtelt) på 3 x 3 m.
Nedenstående er eksempler på plantegninger. En målfast plantegning skal sendes til
mad@musikilejet.dk samtidigt med ansøgningen (må gerne tegnes i hånden og vedhæftes som
billede).
Eksempel på plantegninger for træhytte inkl. bagområde (tv) og for foodtruck inkl. bagområde
(th.). ‘Anden type bod’ kan også lade sig inspirere af disse:

Træhytte inkl. bagområde (eksempel)

Foodtruck (eksempel)
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Infrastrukturelle forhold
VVS-afgift indeholder:
• Bidrag til etablering af VVS-infrastruktur på pladsen.
• Opsætning af lovpligtige vaske i nærheden af madboden.
• Opsætning af lovpligtige aflåselige toiletter.
• Nøgle til toilet (madboden faktureres 400 kr. såfremt nøglen mistes).
• Service på vaske og toiletter (dem der er stillet til rådighed af MiL) under festivalen indgår i
VVS-afgiften.
EL-afgift indeholder:
• Bidrag til etablering af EL-infrastruktur på pladsen.
• Madbodens EL-forbrug.
• En 16A-tavle til rådighed (gælder for træboder og foodtrucks) under hele festivalen. Hvis
strømbehovet er større, skal madbodens kontaktperson godkende dette inden 1. marts, og der
faktureres 5.000 kr. ekskl. moms i samlet EL-afgift. Dette inkluderer en 32A-tavle inkl. el-forbrug. Vi
ser gerne, at man supplerer strøm med gas, hvis det er muligt.
• Service på hoved el-installationer indgår i EL-afgiften (andre specifikke reparationer o.l. under
festivalen f.eks. inde i selve madboden eller på madbodens bagområde, faktureres efterfølgende,
da det ikke indgår i EL-afgiften).
Kontrakt:
• Menukort og priser skal godkendes af madbodens kontaktperson senest d. 10.03.2019.
• Handelskontrakt skal være underskrevet og fremsendt til kontaktperson senest d. 15.04.2019.
• Madboden skal indbetale 10.000 kr. ekskl. moms i forudbetaling i deltager-fee for at deltage i
festivalen. Forudbetalingen skal være indbetalt senest den 01.06.2019.
Kontantløs festival
For at sikre en god købsoplevelse for alle festivalgæster, er MiL fortsat kontantløs i 2019. Det
er derfor et krav, at alle madboder lejer og anvender MiLs kontantløse betalingssystem. Dette
inkluderer: 1 POS-kasseapparat med integreret betalingsterminal, der kan tage imod alle kreditkort og MiLs kontantkort, 6 bonruller og lukket WIFI-netværk. MiL har via kassesystemet adgang
til madbodens salgsstatistik, og dette vil blive anvendt til udviklingen af madområdet på MiL 2020.
Salgsstatistikken anvendes udelukkende til intern brug i MiL-regi.
Markedsføring:
• Alle madboder, der bliver en del af MiL, vil blive markedsført på MiLs hjemmeside, app, Facebook
og Instagram.
• Madboder, der udvælges til MiL, må ikke dele dette på sociale medier eller andre steder, før det
er blevet offentliggjort af MiL. Man må dog gerne sende mails ud til ansatte og potentielle frivillige,
der skal med på festivalen.
Fødevaresikkerhed:
• Der en række krav til håndteringen af fødevarer på markeder og festivaler, som alle
madboer skal følge. Det forventes derfor, at alle madboder læser fødevaremyndighedernes
guide på området grundigt igennem. Guiden kan findes her:
http://www.foedevarestyrelsen.dk/Selvbetjening/Guides/Sider/Salg-af-mad-fra-cykel.aspx
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• Levnedsmiddelkontrol: Det er stadehaverens ansvar at leve op til gældende regler og lovgivning
inden for fødevareområdet på festivaler og markeder.
• Det er et krav, at stadehaver foretager egenkontrol efter gældende lovgivning under hele
festivalen.
Personale i madboder:
• Musik i Lejet stiller et antal frivilligarmbånd til bodens personale til rådighed, som en del af
stadepladsaftalen. Hvor mange armbånd aftales individuelt med madbodens kontaktperson. Alle
frivillige skal arbejde minimum 12 timer i festivaldagene for et festivalarmbånd. Armbåndet har en
værdi af 1.095 kr. og anses som en værdigenstand. MiL erstatter ikke bortkomne festivalarmbånd.
• Madboden står selv for at rekruttere alle sine frivillige.
• Det er stadehavers ansvar at udarbejde vagtplanen og oprette denne samt de frivillige i MiLs
online frivilligsystem. Vagtplanen skal godkendes af madbodens kontaktperson.
• Alle frivillige hos MiL skal være dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Har madboden
ikke selv en arbejdsskadeforsikring, der dækker, skal dette tilkøbes via MiL for 30 kr. ekskl. moms
pr. frivillig.
• Stadehaver er selv ansvarlig for praksis omkring kost og logi for madbodens frivillige. Adgang
til camping (Sankt Helene teltplads - eget telt) kan købes for 195 kr. inkl. moms pr. frivillig og kan
bestilles her: www.musikilejet.dk/billetter.
• Stadehaver står for al kommunikation med madbodens personale før/under/efter festivalen.
Evaluering
• Evaluering: Der skal udfyldes en obligatorisk stadeplads-evaluering efter festivalen (link til
evalueringen bliver tilsendt efter festivalen). Evalueringen og salgsstatistikken fra kasseapparatet
benyttes internt i festivalregi ift. statistik og som en del af grundlaget for planlægningen af madområdet til næste års festival.

Praktiske forhold vedr. madboden
Musik i Lejets ansvar:
• Spiseområde: Borde- og bænkesæt opsættes i nærheden af madboden.
• Kontaktperson: Madboden får stillet en kontaktperson til rådighed før/under/efter festivalen.
(Kontaktpersonen arbejder frivilligt og kan kun kontaktes på bestemte aftalte tidspunkter
defineret af kontaktpersonen).
• Affaldshåndtering: Der er et festival Renhold-team, som står for løbende oprydning og
afhentning af affald på og ved festivalpladsen.
• Skraldecontainere opsættes på madbodens bagområde.
• Tømning af 770L-containere i Streetfood-madbodernes bagområde. I Skovbrynet bliver der
placeret en større skraldecontainer tæt på madboderne, som madboderne skal benytte.
• Placering af papcontainere i madbodernes bagområde.
• Opsætning af eventuelle friture-containere ved madboder, der anvender friture i tilberedningen.
• Skraldespande i spiseområderne på festivalpladsen.
• VVS: VVS-infrastruktur på pladsen samt vaske og toiletter til boder.
• Markedsføring: Markedsføring af madboden inden og under festivalen på hjemmesiden og på
festivalens Facebook-side.
• Belysning: MiL står for stemningsbelysning i spiseområdet omkring madboden dog ikke ved og
på selve madboden (se udsmykning og skiltning på næste side).
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Stadehavers ansvar:
• Brandudstyr: Lovpligtigt og nødvendigt brandudstyr skal forefindes i madboden. Der er mulighed
for at leje brandmateriel gennem MiL (aftales med kontaktperson). Der skal sendes en liste over
evt. brandfarligt materiel (gas og kulgrille mm.) til madbodens kontaktperson.
• Køl: Køleplads skal lejes af MiL (medmindre andet er aftalt).
• Gulv kan lejes gennem MiL, pris aftales individuelt efter behov. Gulv er inkl. ved leje af træhytte.
• Udsmykning/skiltning: Det er et krav til madboden, at der bliver lavet et flot, synligt og
personligt skilt samt en stor tydelig skiltemenu med priser (belysning af skilt og menu om aftenen
skal tænkes ind). Alle udgifter forbundet med udsmykning og skiltning afholdes af madboden, og
skiltning og udsmykning skal godkendes af madbodens kontaktperson.

• Skrald/rengøring/oprydning: Løbende rengøring af madbodens bagområde og gæsteområdet
foran madboden (5 meter foran og bagved madboden).
• Alle madboder skal selv have minimum to store skraldespande med, som skal placeres foran
madboden. Madboden står selv for løbende tømning af disse.
• Madboden skal sørge for, at alt pap løbende bliver bragt til festivalens hoved-affaldsområde.
• Etablering/nedlukning: Både ved ankomst og afgang skal stadehaver henvende sig til sin
kontaktperson og få hhv. tildelt sit område ved ankomst og godkendt området af sin kontaktperson før afgang. Området omkring madboden (5 meter foran og bagved bodens areal) skal
efterlades pænt og ryddeligt. Da hele Streetfood-området skal være ryddet i løbet af søndagen,
skal alle boder i Streetfood-området forlade området senest kl. 08.00 søndag morgen, og alt
mad skal være fjernet fra køletrailere/containere. Mad, der ikke er fjernet kl. 08.00, doneres til den
lokale madspildsorganisation, som MiL samarbejder med i 2019. Madbodens område skal godkendes af MiL før festivalpladsen forlades.
Betingelser:
• Misligholdelse af indgåede aftaler vil kunne medføre udelukkelse fra festivalen og evt. lukning af
madboden.
• Evt. særaftaler, der aftales løbende over mail eller telefonisk med den respektive kontaktperson
hos Musik i Lejet, skal ligeledes overholdes.
• Såfremt festivalen aflyses, bortfalder alle aftaler og forudbetalt deltager-fee tilbagebetales til
stadehaver.
Musik i Lejet tager forbehold for mindre ændringer i de generelle krav og vilkår.
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