
Oplæg til punkter på dagsordenen – Salg & Boder  

Dansk Live Medlems Forum i Skanderborg - lørdag d. 21. januar 

Tovholdere: Peter Skipper, Nibe Festival & Bettina Küsch, Jelling Musikfestival 

 

Ønsker til punkter på dagsorden modtages med kyshånd – send til bettina@jellingmusikfestival.dk senest 

fredag d. 13. januar. Herefter udsendes dagsorden til mødedeltagere. 

 

A. Kort præsentation af mødedeltagere (navn/organisation/hvad man laver) 

B. Valg af referent/”note-tager” (en anden end de to tovholdere) navn + mail 

 

Forslag til punkter - i ikke-prioriteret rækkefølge: 

1. Barer – Udskænknings- & kontrolsystem  

Oplæg:  

I Jelling havde vi i 2022 udfordring med meget spild (rette mængde pr. salgsenhed) når det gælder on-

tap-cocktails – og vil derfor søge muligheder for dispensere/måleudstyr, som sikre rette mængde i 

hhv. krus & kander. 

Det vil måske også være en rentabel løsning, når man taler om få spiritusvarianter i store mængder 

(eks. Vodka/Juice barer). 

Kontakt med Provargo, som præsenterede løsningen på efterårsseminaret.  

Kunne andre have interesse/behov, så vi kan presse for en fælles løsning? 

 

2. Salg på camp / kørende salg på Campen – hvordan gøres det begavet og med godt output? 

 

3. Tips & trix til mersalg? 

Eks. Bar træning: Har nogen (elektronisk) materiale og noget man vil dele med andre?  

Andre go´e erfaringer med mersalg, der virker? 

 

4. Engangs- service/krus vs. flergangs – STATUS 

Kan en af deltagerne lave en status på, ”hvad lovgivningen siger hvad og hvornår, ifht. engangs 

service”? 

Har nogen erfaring med flergangsservice (andet end krus & kander)? fortæl… fortæl 

Kan/skal vi gå sammen om at finde lejefirmaer? 

PS… ABENA vil være repræsenteret leverandørforum om eftermiddagen – de vil også kunne bidrage. 

 

5. Kontrakter med eksterne madboder 

Vil en eller flere dele kontrakt eksempler til inspiration for andre? – eksempelvis: 

Hvordan er en aftale typisk sammensat? 

Afregning af el? 

Leje af telt / opstilling af bod? 

Leje af inventar? 

Afregning ift. omsætning 

Brug af samme cateringleverandør 
 

6. Valg af tovholder til Medlemsforum 2024 

Fulde navn, organisation, mail og telefonnr. 

 

7. Diverse / Eventuelt 

Til pkt. foreslår tovholderne:  

Hvis vi er mange på dette formum – at vi holder os ret slavisk til indkomne punkter på dagsorden - og 

derefter bruger 1 time (eller hvad der er behov for) til lidt mere løs snak i mindre grupper.  

mailto:bettina@jellingmusikfestival.dk

