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NOTAT 

Projektbeskrivelse - Café Kirsebærhaven 
 
Indledning: 
Plejecentret Kirsebærhaven har etableret en café for borgere, som 
allerede færdes i plejecentret samt for pensionister i lokalområdet, 
således at cafeen kan fungere som opholds- og mødested, der kan 
medvirke til at fremme og fastholde ældres sociale trivsel. 
 
Cafeen har åbent alle dage mellem kl. 11 og 13. Der forventes op til 
20-25 gæster dagligt. 
 
Formål: 
Cafeen har et forebyggende og aktiverende formål, og cafeen drives 
således med baggrund i bestemmelserne i Servicelovens §79. Cafeen 
skal understøtte det sociale liv for såvel beboere på plejecentret, som 
for pensionister og efterlønsmodtagere i lokalområdet. 
 
Målgruppe: 
Cafeen kan bespise personer inden for følgende tre målgrupper, hvoraf 
den tredje adskiller sig ved at have udgangspunkt i Servicelovens § 
83: 
 

1. Pensionister og efterlønsmodtagere i lokalområdet, som ønsker 
at spise i fællesskab med andre som del af et socialiserende 
tilbud 
 

2. Pårørende og andre med færden i plejecentret, som har lyst til 
at spise i cafeen, og som med deres tilstedeværelse bidrager til 
det forebyggende og aktiverende element for 
hovedmålgruppen (dvs. socialt samvær). 

 
3. Borgere, der er visiteret til spisetilbud, samt de friskeste af 

plejecentrets beboere, som selv vælger at indtage deres 
aftensmad i cafeen frem for i afdelingen/egen bolig.  

 
Drift og ansvar: 
Cafeen drives af køkkenets medarbejdere, som i forvejen er 
beskæftiget med produktion og servering af madservice efter §83 i 
SEL. Produktionen og serveringen menes således ikke at indebære et 
betydeligt merarbejde, som belaster plejecentrets økonomi og 
personaleressourcer. 
 
På længere sigt stiles der efter, at lade dele af cafeen drift overgå til 
frivillige kræfter. 
 
Menu: 
Plejecenteret Kirsebærhaven producerer i forvejen mad til beboere og 
visiterede borgere i spisetilbud (jf. cafeens 3. målgruppe). 
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Overskydende mad fra denne produktion kan i øvrigt sælges til 
cafeens 1. og 2. målgruppe, men plejecenterets køkken må ikke 
producere særlige menuer til salg til cafeens 1. og 2. målgruppe. 
 
Prissættelse: 
Prisættelsen af den mad, som sælges, skal tage udgangspunkt i de 
målgrupper, som køber maden. Det kan således være nødvendigt med 
flere priser, men det er også muligt at sælge mad til samme pris uanset 
køber, hvis prisen kan overholde alle kriterier på samme tid. 
 
1. målgruppe: Prisen må ikke overstige de faktiske udgifter til 
produktionen (råvarer, forbrugsafgifter, personale, rengøring mv.) – 
dvs. ingen fortjeneste.   
2. målgruppe: Maden skal sælges til markedspris dvs. at varm 
aftensmad skal sælges til en pris nogenlunde svarende til den pris 
eksempelvis dagens ret sælges til fx i nærliggende cafeterier eller 
supermarkeder. Denne pris skal samtidig dække de langsigtede 
omkostninger ved produktionen. 
3. målgruppe: svarende til pris for madservice uden udbringning jf. 
§83 SEL. (ikke momspligtigt) 
 
 
 


