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NOTAT 

Projektbeskrivelse - cafeeftermiddage på Kildevæld Sogns 
Plejehjem 
 
Indledning: 
Kildevælds Sogns Plejehjem har et ønske om at etablere en café for 
beboer og naboer til plejehjemmet. Ønsket er at skabe mulighed for 
netværk og kontakt mellem beboere og deres pårørende, naboer, 
gæster i spisetilbuddet, samarbejdspartnere, skolebørn og frivillige. 
Ønsket om cafeeftermiddage er fremsat af beboerne selv. 
 
Cafeen vil være åbent op til 1-2 eftermiddage om ugen i 
sommerhalvåret. Dette vil eventuelt blive suppleret med enkelte 
aftenarrangementer, hvis der opleves efterspørgsel for det. 
 
Det vurderes, at der ikke er tale om en café (erhvervsvirksomhed) i 
juridisk forstand, men om et rent socialt arrangement. 
 
Formål: 
Cafeeftermiddagene har et forebyggende og aktiverende formål, og 
forventes at kunne medvirke til at skabe liv i hverdagen på 
plejehjemmet samt udvide beboernes sociale netværk og derved 
medvirke til at fremme og fastholde beboernes sociale trivsel. Enkelte 
beboere vil kunne medvirke i etableringen af cafeen, forberedelserne 
og værtsskabet. Såfremt cafeeftermiddagene griber om sig, og 
konceptet udvides vil cafeen således kunne betragtes som havende 
hjemmel i i bestemmelserne i Servicelovens §79. 
 
Målgruppe: 
Målgruppen for cafeeftermiddagene (+evt. aftner) er beboere, 
pårørende, naboer, frivillige samt øvrige gæster og venner af huset.  
 
Såfremt cafeen ændrer karakter og bliver et fast tilbud, hvor man 
regelmæssigt kan indtage middag/aftensmad, skal målgruppen 
defineres skarpere, lige som prissætning og økonomi skal adskilles fra 
det visiterede spisetilbud. 
  
Drift og ansvar: 
Caféen drives af frivillige fra Kildevælds Venneforening, med 
eventuel deltagelse af nogle af de mest friske beboere. 
 
Bemanding af cafeen sker således ikke med udgangspunkt i 
plejecentrets økonomi og personaleressourcer. I det omfang 
plejecentrets medarbejdere allerede er beskæftiget med produktion og 
servering af mad til/aktiviteter for plejehjemmets beboere kan disse 
medarbejdere dog fortsat indgå i cafeens drift og de sociale aktiviteter 
der. 
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Menu: 
Caféen vil som udgangspunkt servere kaffe, te og kage. 
 
Kildevæld Sogns Plejehjems køkken vil stå for forplejningen, som vil 
være som det der serveres for de øvrige beboere den dag - derfor 
forventes derfor ikke væsentlig merarbejde for medarbejderne. 
 
Kildevælds Sogns Plejehjem producerer i forvejen mad til beboere og 
visiterede borgere i spisetilbud. Overskydende mad fra denne 
produktion kan i øvrigt sælges til øvrige gæster i cafeen, men 
plejecenterets køkken må ikke producere særlige menuer til salg i 
cafeen. 
 
Prissættelse: 
Ved afholdelse af sociale arrangementer kan plejehjemmet opkræve 
penge for deltagelse/forplejning af gæster for derigennem at dække 
udgifterne til arrangementet. Men plejehjemmet må ikke tjene på 
cafeen. Evt. overskud skal bruges til øvrige sociale arrangementer. 
 
Såfremt cafeen ændrer karakter (jf. afsnit om målgruppe) skal 
prissættelsen af den mad, som sælges, nøje 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. 
 
Ældre (uvisiterede) borgere i lokalmiljøet som selv kan have glæde af 
et udvidet socialt netværk: 
 Prisen må ikke overstige de faktiske udgifter til produktionen 
(råvarer, forbrugsafgifter, personale, rengøring mv.) – dvs. ingen 
fortjeneste.   
Øvrige gæster i cafen (herunder yngre naboer, børn og pårørende): 
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 Føtex og Kvickly. Denne pris skal samtidig dække de 
langsigtede omkostninger ved produktionen. 
Visiterede borgere til spisetilbud: 
Svarende til pris for madservice uden udbringning jf. §83 SEL. (ikke 
momspligtigt) 
 
 
 
 




