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Rammer for ansøgning 
Ansøgningsfrist for madboder er senest d. 15. januar 2022:  

Ansøgningslink        https://forms.gle/Vhd15Uk23A9Aca4a9 
 
Ansøgningerne behandles og svar på ansøgning fremsendes til ansøger senest d. 30. januar 
2022. Ansøgning skal udfyldes direkte via ansøgnings-linket på Musik i Lejets hjemmeside. 
Billeder af madboden og af maden (såfremt dette haves) vedhæftes ansøgning eller sendes 
til: mad@musikilejet.dk. 
 
 
Officielle åbne- og lukketider for madboder på Musik i Lejet 2022 
Torsdag den 21.07.2022: Kl. 14.00 – 05.00  
Fredag den 22.07.2022: Kl. 14.00 – 05.00  
Lørdag den 23.07.2022: Kl. 14.00 – 05.00  
 
Det forventes at alle madboder har åbent i hele festivalens åbningsperiode (14.00-05.00), 
medmindre der er givet dispensation for tidl. lukketid. 
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Madvision 2022 
På Musik i Lejet har mad aldrig bare været mad. Maden på festivalen skal i sit udtryk, sin 
variation, sin smag og duft - være med til at skabe en unik festivaloplevelse. Vi bestræber 
os på at kunne tilbyde publikum madoplevelser af højeste kvalitet, og samtidigt elsker vi 
festivalklassikerne, mens vi også byder de nye grønne tendenser velkommen. Vi ønsker at 
nytænke madkvalitet, smagsoplevelser og madfællesskaber på festivaler, der skal sætte 
rammerne for et fantastisk festival-måltid. Der skal tænkes i skæve og udfordrende 
løsninger og skabes spændende gastronomiske aha-oplevelser for festivalgæsterne på 
Musik i Lejet.  
 
Madområdet på Musik i Lejet er forankret i festivalens grundværdier og skal dermed være 
i pagt med naturen - imødekomme behov på tværs af generationer, bidrage med 
oplevelser der overrasker og have fokus på lokal forankring.  
 
Samtidig ønsker festivalen at der er fokus på følgende elementer i maden: 
 
Plantebaseret ret 
Det forventes at ansøger som minimum har én vegetarisk og/eller vegansk ret (ikke 
pomfritter eller lign.). Vi ser gerne at den vegetariske ret også kan gøres vegansk.  
 
Alt godt fra havet 
Musik i Lejet ligger med skoven i ryggen, ud til Kattegat og vi ønsker at der på festivalen i 
2022 sættes et ekstra fokus på at inddrage mere af alt det gode som havet kan tilbyde.  
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Lokale/sæsonbaserede råvarer 
Vi ønsker at sætte et øget fokus på lokale sæsonbaserede råvarer og lokale producenter i 
festivalens nærområde og i Gribskov kommune. Derfor skal alle madboder på festivalen 
tænke dette ind i deres menu, i det omfang det giver mening og er muligt ift. madbodens 
koncept. Dette afstemmes med madbodens kontaktperson.  
 
Økologi  
Madboden skal holde en økologiprocent på minimum 60%. Det forventes at både frugt, 
grøntsager og mejeriprodukter som minimum er økologiske. Er det ikke muligt at 
imødekomme økologikravet for visse råvarer indenfor nævnte fødevarekategorier, skal 
dette godkendes af madbodens kontaktperson. 
 
Emballage/service til mad  
Det forventes, at alle madboder på Musik i Lejet følger festivalens retningslinjer og 
standarder for bæredygtig emballage/service og/eller genbrugssystem såfremt dette 
indføres i 2022. Retningslinjerne fremsendes til de madboder, der bliver en del af Musik i 
Lejet.  
 
Børnevenlig mad “Happy-MIL” 
Det er et krav at man som madbod på Musik i Lejet har en ret i børnevenlig størrelse til en 
børnevenlig pris på menuen, og kan tilbyde et såkaldt Happy-MiL fra kl. 14.00-20.00. 
Forbeholdt børn under 12 år.  
 
Allergener 
Det skal være muligt for alle gæster at kunne spise på festivalen. Derfor er det med kraftig 
opfordring, at der tages hensyn til allergener, både med ingrediens-valg, og at det er 
muligt for gæsten at kunne få et alternativ. 
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Generelle forhold 
Drikkevarer: 
Salg af drikkevarer er forbeholdt Musik i Lejet.  
 
Placering: 
Musik i Lejet beslutter placeringen af madboden på festivalpladsen. 
 
Atmosfære:  
Det forventes, at madbodens atmosfæriske udtryk efterlever Musik i Lejets udtryk og 
design. Musik i Lejet forbeholder sig retten til at afvise atmosfære og skiltning, hvis det 
ikke er i tråd med festivalens ønske for det samlede atmosfæriske udtryk i det område 
hvor madboden ligger. 
 
Madbodens menukort: 
Alle madboder på Musik i Lejet skal have godkendt deres menukort af deres 
kontaktperson. 
 
Udsalgspriser: 
Alle madboder skal have deres udsalgspriser godkendt af deres kontaktperson i 
madgruppen.  
 
Leverandører og leverancer: 
Madboden skal som udgangspunkt benytte sig af festivalens officielle leverandører. En liste 
over disse udleveres når der indgås endelig aftale.  Er der et ekstraordinært behov for 
yderligere leverandører skal disse godkendes af madbodens kontaktperson. Der er ikke 
garanti for at en leverandør godkendes. 
 
Renovation og affaldssortering: 
Det forventes at alle madboder sorterer eget affald i de sorterings-fraktioner og beholdere, 
der opstilles af Musik i Lejet. Madboderne er selv ansvarlige for at sortere eget affald i rette 
fraktioner. Madboder må ikke anvende spande og containere opstillet til gæsterne. Der vil 
blive fremsendt yderligere information omkring affaldssortering til de boder der bliver en 
del af festivalen. 
 
Madbilletter til internt brug for festivalen: 
Der skal stilles 50 stk. madbilletter (til hvad der svarer til et mættende hovedmåltid) til 
rådighed pr. madbod til internt brug for festivalen. 
 
Stadepladserne: 
På Musik i Lejet er der mulighed for følgende madboder: 

1. Madbod i form af at leje et etableret salgsmodul med bagtelt 
2. Madbod i form af egen foodtruck 
3. Anden type madbod (der falder uden for kategori 1 og 2) 
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Stadeplads-afgift: 
Begge Madboderne, type 1 og 2 betaler 15% af omsætningen inkl. moms i stadeplads-
afgift. Stadeplads-afgiften for “anden type madbod” aftales individuelt. 
 
Forudbetaling af stadeplads-afgift:  
Alle madboder skal forudbetale kr. 10.000,- ekskl. moms, for at deltage i festivalen. 
Forudbetalingen skal være indbetalt senest den 01.06.2022.  
Såfremt madboden udebliver fra festivalen, tilbagebetales forudbetalingen ikke. 
 
Driftsomkostninger: 
Alle madboder skal betale en række faste driftsomkostninger, alt efter hvilken madbods-
kategori de befinder sig i. Se skema for næstkommende side.  
 

Pris for en madbod eksklusiv moms (3 dage): 
Prisen for en stadeplads på Musik i Lejet er omsætningsafhængig. 

 
Musik i Lejet opererer med tre primære madbods-typer: 
 

1. Etableret salgsmodul med bagtelt: 
Areal: 3 facademeter x 2,5 meter i dybden, samt bagområde (overdækket bagtelt 
på 3x3 m.) 

 
2. Foodtruck: 

Må max. være 6 meter lang, inkl. anhænger og førerhus) 
Areal: Alle foodtrucks får 6 facademeter x 5 meter i dybden stillet til 
rådighed. 

 
3. Anden type madbod: 

En madbods-type der falder uden for de to første madbodstyper.  
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(1) Leje af etableret salgsmodul med bagtelt: Opsætning/nedtagning af salgsmodul 

og bagtelt. Overdækket bagområde (bagtelt), gulv, etableret facadeskilt, 
facadespots, arbejdslys i salgsmodul og bagtelt.  
Samlet pris: kr. 7.500,- ekskl. Moms, der lægges til den samlede stadeplads-afgift. 

(2) VVS-afgiften indeholder: 1 stk. toiletrum med egen nøgle og adgang til 1 håndvask 
og 1 produktions-vask. 

(3) Det er et krav, at alle madboder lejer og anvender det kontantløse kassesystem 
som MiL benytter (Eventpos).  

 

Infrastrukturelle forhold 
VVS-afgift indeholder: 
● Bidrag til festivalens etablering af VVS-infrastruktur på festivalpladsen. 
● Opsætning/nedtagning af lovpligtige vaske i nærheden af madboden. 
● Opsætning/nedtagning af lovpligtige aflåselige toiletter. 
● Nøgle til toilet (madboden faktureres kr. 400,- såfremt nøglen mistes). 
● Service på vaske og toiletter (dem der er stillet til rådighed af MiL) under festivalen, 

indgår i VVS-afgiften. 
● Vand 

 
EL-afgift indeholder: 
● Bidrag til etablering af EL-infrastruktur på pladsen. 
● Madbodens elforbrug. 
● En 16A-tavle til rådighed (gælder for etableret salgsmodul med bagtelt og 

foodtrucks) under hele festivalen. Hvis strømbehovet er større, skal madbodens 
kontaktperson godkende dette inden 1. marts og der faktureres kr. 7.000,- ekskl. 
moms i samlet elafgift. Dette inkluderer en 32A-tavle inkl. opsætning og elforbrug. 
Vi ser gerne, at man supplerer strøm med gas, hvis det er muligt. 

● Service på hoved elinstallationer indgår i elafgiften (andre specifikke reparationer ol. 
under festivalen, f.eks. inde i selve madboden eller på madbodens bagområde 
faktureres efterfølgende, da det ikke indgår i elafgiften). 

MADBODS-TYPE STADEPLADS-
AFGIFT 
Inkl. moms af 
omsætningen 

VVS-AFGIFT 
(2) 
Ekskl. moms 

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

KASSEAPPARAT  
inkl. netværks-forbindelse 
og terminal (3) 
Ekskl. moms 

RENOVATIONS 
BIDRAG 
Ekskl. moms 

KØL PR. PALLE 
Max 2 pr. bod 
Ekskl. moms 

Etableret 
salgsmodul med 
bagtelt (1) 

15% af 
omsætningen 

kr. 5.000,- kr. 3.500,- kr. 3.000,- kr. 750,- kr. 850,- 

Foodtruck 15% af 
omsætningen 

kr. 5.000,- kr. 3.500,- kr. 3.000,- kr. 750,- kr. 850,- 

Anden type 
madbod 

Aftales 
individuelt 

Aftales 
individuelt 

Aftales individuelt Aftales individuelt kr. 750,- kr. 850,- 
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Festivalpladsen 

 
 
Ovenstående er et billede af festivalpladsen fra 2019. Der vil ske mindre ændringer i indretningen af 
festivalpladsen, men madboder vil primært være placeret inden for de to områder: STREETFOOD 
(foodtrucks) området tættest ved havet i midten og SKOVBRYNET (etableret salgsmodul med bagtelt) 
området tættest mod skoven i midten. Musik i Lejet beslutter den specifikke placering af alle madboder. 
 

Betalingsmuligheder og stadeplads-afregning 
Kontantløs festival  
For at sikre en god og stabil købsoplevelse for alle festivalgæster er MiL fortsat kontantløs 
i 2022. Det er derfor et krav, at alle madboder lejer og anvender MiLs kontantløse 
betalingssystem. Dette inkluderer: 1 POS-kasseapparat fra Eventpos, med touch-screen og 
integreret betalingsterminal, der kan tage imod alle gængse kreditkort og MiLs eget 
kontantkort (eller chiparmbånd, hvis det indføres i 2022), 6 bonruller og et lukket/kablet 
WIFI-netværk. MiL sørger for at kode og opsætte/installere kasseapparatet for madboden. 
MiL har via kassesystemet adgang til madbodens salgsstatistik, og dette vil blive anvendt i 
forbindelse med udbetaling af madbodens omsætning efter stadeplads-afregning, samt til 
udviklingen af madområdet på MiL 2022. Indblik i salgsstatistikken anvendes udelukkende 
til intern brug i MiL-regi. 
 
Kontantkort 
Festivalen har sit eget kontantkort som gæster kan sætte kontanter ind på i MiL-banken. 
Kontant-kortet kan anvendes i alle festivalens madboder og barer.  
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Mobilepay - ikke muligt 
Det er ikke muligt at benytte mobilepay på Musik i lejet i madboder og barer, og det er 
ikke tilladt for madboder at tage imod betaling over egen mobilepay under festivalen, da 
alt betaling skal gå via kassesystemet.  
 
Stadeplads-afregning 
Madboden vil få adgang til selv, løbende at kunne tilgå bodens salgsstatistik og vil efter 
festivalen få tilsendt en samlet salgsrapport fra festivalens Handel & Service-kontor. 
Madbodens opnåede omsætning, fratrukket stadeplads-afgiften, de faste 
driftsomkostninger til festivalen og eventuelle uforudsete ekstra-omkostninger forbundet 
med driften af madboden under afviklingen, overføres til stadehaverens konto senest tre 
uger efter endt festival-afvikling. Madbodens forudbetaling på kr. 10.000,- medregnes 
også, inden den overskydende omsætning overføres til stadehavers konto. 
 

Generelle betingelser 
● Leverandører, råvarer, menukort og udsalgspriser skal godkendes af madbodens 

kontaktperson senest d. 01.03.2022. 
● Handelskontrakt skal være underskrevet og returneret til kontaktperson senest d. 

20.04.2022. 
● Madboden skal forudbetale 10.000 kr. ekskl. moms, for at deltage i festivalen. 

Forudbetalingen skal være indbetalt senest den 01.06.2022.  
● Det forventes at madboder efterlever alle gældende hygiejnemæssige 

myndighedskrav, der må være stillet til madboder på festivaler under Musik i Lejet 
2022. 

● Såfremt festivalen aflyses, bortfalder alle aftaler og forudbetaling tilbagebetales til 
stadehaver. 

 
Markedsføring: 
● Alle madboder der bliver en del af MiL, vil blive markedsført som en del af festivalen 

og det forventes at menuer og billeder stilles til rådighed for MiL. 
● Madboder der udvælges til MiL, må ikke dele dette på sociale medier eller andre 

steder, før årets madprogram er blevet offentliggjort af MiL. Madboder må dog 
gerne sende mails ud til tidligere ansatte og frivillige, som madboden ønsker at have 
med på sit team på festivalen. 

● Musik i Lejets officielle hashtags: #mil22 #musikilejet #madilejet 
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Personale og frivillige i madboder: 
● Musik i Lejet stiller et individuelt aftalt antal festivalarmbånd til rådighed for bodens 

personale og frivillige, som en del af stadeplads-aftalen. Hvor mange armbånd der 
bevilliges pr. madbod besluttes af kontaktpersonen, ud fra den enkelte madbods 
individuelle behov. Alle frivillige skal arbejde minimum 12 timer i de tre festivaldage, 
for et festivalarmbånd. Armbåndet har en værdi af kr. 1.295,- og skal betragtes som 
en værdigenstand. MiL erstatter ikke bortkomne festivalarmbånd. 

● Stadehaveren står selv for at rekruttere alle sine frivillige til sin madbod. 
● Det er stadehavers ansvar at udarbejde vagtplan og oprette denne og de frivillige i 

MiLs online frivillig-system. 
● Vagtplanen skal godkendes af madbodens kontaktperson. 
● Alle frivillige hos MiL skal være dækket af en lovpligtig arbejdsskadeforsikring. Det 

er madbodens ansvar at dette efterleves. Stadehaver er selv ansvarlig for kost og 
logi for madbodens frivillige.  
Adgang til campingområde på Sankt Helene Feriecenter med eget medbragt telt, 
kan købes her: www.musikilejet.dk/billetter. 

● Stadehaver står for al kommunikation med madbodens personale før/under/efter 
festivalen. 

 
Musik i Lejet tager forbehold for mindre ændringer i de generelle krav og vilkår. 


