
Drejebog for selskaber/afslutningsfester/julefrokoster i Café 1912 
 

Kære trænere/holdledere/holdansvarlige. 

Vi er glade for at I ønsker at gøre brug af vores nye flotte lokaler på 1. sal  
i sportscafeen kaldet Café 1912. Som I kan se, har vi gjort rigtig meget ud  

af at cafeen skal fremstå så indbydende som overhovedet muligt. 

Vi har i denne drejebog nedsat en række bestemmelser og regler,  
for hvordan og hvornår lokalerne kan og må benyttes: 

 

- Jf. Brandmyndighederne er der plads til maksimalt 72 spisende personer  
- Bookingforespørgsel til holdarrangementer i weekenderne (fredage og 

lørdage) skal ske på cafe1912@frederiksberg-boldklub.dk 
- Via denne kalender kan man se de aktuelle ledige weekenddage: 

https://www.frederiksberg-boldklub.dk/om-fb/almen-info/bookingkalender-cafe-1912/  
- Først når bookingen er bekræftet, er den gældende 
- Det er ikke tilladt at medbringe egen mad og drikke. For at vi kan aflønne 

vores personale bliver vi nødt til også at kunne omsætte. Dette er dog til 
yderst fordelagtige priser, så klubben ikke tjener mere end højst nødvendigt. 
Den primære årsag er dog vores alkoholbevilling. Den tillader ikke at der 
medbringes drikkevarer udefra og denne regel er ufravigelig 

- Man kan ikke låne/booke cafeen udenfor normal åbningstid, hvis booking ikke 
er muligt/hvis ikke der er ledigt i selve kalenderen 

- Der skal være en myndig person fra klubbens personale til stede under hele 
afviklingen af et arrangement. Denne person har myndighed til - om 
nødvendigt - at skrue ned for musikken, bede om at dæmpe sig og 
egenhændigt beslutte om arrangementet skal slutte 

- Hvis man ønsker at spille musik på et højere niveau, så skal dørene til altan-
terrassen holdes lukket. Vi skal forblive gode venner med både vores naboer 
og plejehjemmets beboere ovenpå - og vi vil ikke afholde andre fra at holde 
arrangementer, fordi nogle få ikke kan opføre sig efter reglerne 

- Rygning er ikke under nogen omstændigheder tilladt ude på altan-terrassen 
og man skal forlade matriklen og gå helt ud på Jens Jessens Vej for at ryge 

- Hav respekt for møbler, inventar og selve huset. Det er vores fælles hus og 
midler til at reparere efter eventuel mislighold, bliver i princippet taget fra 
den samme kasse som den der er til indkøb af bolde, udstyr mv.  

- Der er ikke på noget tidspunkt adgang til produktionskøkkenet 
- Man skal opholde sig på 1. sal, så vi undgår at skulle gøre rent andre steder 
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- Cafeen skal efterlades i opryddet tilstand og affald skal medtages efter endt 
brug. Der er affaldsskur på P-pladsen mellem hallerne og klubhuset 

- Alle arrangementer slutter klokken 23:45, hvor der skal være ryddet op og 
hvor klubhuset skal forlades. Alarmen slår nemlig automatisk til klokken 23.55 

- Det er heller ikke tilladt at overnatte på 1. salen i klubhuset. Dette skyldes 
skærpede krav fra Brandmyndighederne. Overnatning kan foregå i kælderen 
men kun efter aftale med Cafébestyreren og dette gælder kun for klubbens 
ungdomshold i sociale øjemed 

- Køkkenet kan lånes i specielle tilfælde, f.eks. ved holdovernatning for 
ungdomshold, hvor man ønsker selv at stå for morgenmaden. Aftale herom 
træffes med Cafébestyreren 

- Alt mad skal købes igennem Café 1912. Menuerne koster 150 kr. pr person og 
dækker også opdækning. Man skal selv hjælpe til med at rydde af. Opvasken 
klares af køkkenpersonalet 

- Alle drikkevarer skal købes igennem Café 1912 med baggrund i 
alkoholbevillingen.  

- Opdages det at man har egne drikkevarer medbragt, lukkes arrangementet og 
man vil blive mødt med et økonomisk krav, der svarer til tabet på salget 

- Ønsker man at annullere sin booking, forbeholder vi os retten til at opkræve 
en økonomisk kompensation, hvis der allerede er indkøbt råvarer 

- Det er tilladt at ændre deltagertallet frem til 72 timer før arrangementet 
hvorefter tilmelding er bindende 

- Ligeledes forbeholder klubben sig ret til at annullere arrangementet op til 72 
timer før afholdelse. I tilfælde af f.eks. sygdom hos personale kan klubben 
annullere helt frem til på selve dagen 

- Det er ikke tilladt at invitere flere gæster udefra end det antal man har oplyst 
til klubben. Det må ikke blive til et sted hvor folk udefra kommer anstigende 
og hvor der pludselig er 200 mennesker samlet. Man har, sammen med den 
myndige person fra klubben, ansvaret for at arrangementet afvikles på bedst 
mulige måde 
 

Har man andre ønsker, er man altid velkommen til at forespørge.  
Vi håber I vil nyde godt af vores nye skønne omgivelser og være med  

til at muliggøre det for alle i klubben at have glæde af det. 
 

Bestyrelsen, Frederiksberg Boldklub 


