
Gode råd til planlægning af julefrokosten 

 
Når du skal i gang med at planlægge firmaets næste store fest, er det som regel de lange tjeklister 
der kommer frem. Men hvad er det egentligt, vi skal huske, inden vi vælger venue. Vi har samlet 

lidt gode råd til alle jer der enten sidder i festudvalg eller er så heldige at have den ”lille” ekstra 
opgave på bordet.  
 
Invitationer til alle – save the date 

• Start med en dato – eller gerne to så der er noget at flekse i mellem. Mange venues er 
udsolgt på de populære datoer over sæsonerne år i forvejen.  

• Meld det ud i god tid! Sæt kryds i kalenderen - kan fint skives ud i organisationen når 

kontrakten er underskrevet. Jo tidligere meldt ud, jo flere kan deltage. 
• Tiden op til festen kan med fordel opdeles i faser fx Før – under og efter. Lav et 

Moodboard med alle de punkter som I kan komme i tanker om. Der kommer helt sikkert 
flere til i løbet af de næste dage, og når dine kolleger hører om opgaven. 

 
Tema eller ej? 

Er det året hvor alle skal være klædt ud som en James Bond figur?  

Mulighederne er mange, men det er godt at mærke efter, om kollegerne er med på den leg. Det 
kan få flere til at melde fra, hvis der ikke er en tydelig mulighed for at pynte sig med en hat eller 
noget andet som festudvalget stiller til rådighed. 
Temafester har vi mange af over året, så spørg os endelig, hvis I vil have idéer og høre om den 
økonomi der hører til. 
 

I år er det nok en god idé, også at skrive lidt om de hygiejneforbehold, som I vælger at indføre til 
årets fest. Det kan måske være måden maden tilgås, håndservietter til alle og fornuftig afstand 
ved bordene. 
Husk at tale med os i god tid, så vi kan aftale, hvordan vi kan sikre jeres og gæsternes tryghed 
under festen. Vi sørger altid for at følge myndighedernes anbefalinger. 
 
Invitationer 

Invitationerne skal designes samt deadline for tilmelding. Sørg for at indsamle så mange 
informationer med som muligt ved tilmelding. Det kan være allergibehov, transportønsker, 
adgangsforhold osv. Invitationen er startskuddet til tema og ambitioner. 
 
 

Økonomi og ambitioner til festen 

Få hurtigst muligt fastlagt et budget / en kuvertpris – husk, at der altid skal være plads til at få de 
kreative idéer med i pakken. De kommer ofte, når man er godt i gang med sin planlægning eller 
når kolleger eller ledere hører om planerne. Alle venues tilbyder ofte en pakkepris pr kuvert men 
tjek altid hvad der er inkluderet af lys, lyd, underholdning, vagtservice, bemandet/ubemandet 
garderobe, dekorationer, særlig rengøring eller parkering. 
 
Menuen 

Hos os er eksempelvis julemenuen fastlagt. Det betyder ikke, at I ikke kan få ekstra retter – men 
det er et udgangspunkt i planlægningen. 
Er festen lang, er natmad som regel en god idé at huske. 
 
 
Allergier – er der nogle særlige hensyn, der skal indsamles og hvad er muligt? 
Husk at indsamle viden om særlige allergener hos jeres gæster. Måske allerede ved tilmeldingen. 

Beslut internt om I ønsker, at der kun skal være valg mellem Vegetar/veganer og almindelig menu 
eller om alle skal melde deres særlige hensyn ind. 

Sørg for at undgå at ønskerne kommer på dagen. Det kan i nødstilfælde håndteres, men det er 
bedst at køkkenet ved det i god tid, så vi kan sørge for, at alle gæsterne får en god oplevelse på 
dagen, og at alle kan nyde festen. 
Jo mere vi ved, jo bedre kan vi sammen håndtere madspild. 

 
Bordopstilling og seating 
Vi guider jer til den bedste løsning på bordopstilling, i forhold til det lokale I får til jeres 
arrangement. Skal der være seating ved nummererede borde eller, er det frit, hvor man sætter 
sig. Der er fordele og ulemper ved begge modeller, så tal det godt igennem inden I beslutter jer.  
 



Bordpynt til julebordet 

Vi sørger altid for, at der er pyntet pænt op til et julebord. Bordene er dekoreret med røde/sølv 
julekugler. Hvis I ønsker at få pyntet yderligere op, kan vi hjælpe med et tilbud på det meste. 
 

Sæt tid at lidt før festen begynder til dekorationer. I skal dog være opmærksom på, at den 
julepynt, I medbringer, også skal tages ned, når festen slutter.  
 
Drikkevarer og Bar 
Hvis man vælger en af vores julefrokostpakker, er der drikkevarer under hele festen. I kan altid 
opgradere til spiritusbar og cocktails, hvis I ønsker det. Husk også at tale om, hvor længe baren 
skal være åben. 

 
Skal der være taler eller anden underholdning? 
Indslag skal times ift til varm/kold mad. Derfor er det altid en god idé at afstemme programmet 
med os. Man kan også vælge at sætte tid af til hvert indslag, så dansegulvet ikke bliver glemt. 
 
I alle vores festpakker er der en mikrofon inkluderet, så der er mulighed for at holde en tale.  

Hvis der er behov for underholdning med opsat scene, band eller andet aftaler vi det på forhånd, 

så vi sikrer, at der er plads til jeres underholdning i lokalet og en pris, der passer til budgettet. 
 
 
DJ eller band 
Vi hjælper gerne med at sikre musikken til jeres fest. Vi har et godt hold af DJ’s som vi 
samarbejder med og kan derfor garantere, at I finder et godt match.  

 
Husk, at musikbands kan have særlige krav til backstage plads og forplejning, til sceneopbygning 
og parkeringsmuligheder. 
 
Når festen slutter, kan en lille goodiebag eller et billede til gemme-bogen sætte den sidste prik 
over i’et. Muligheden for en Selfiebooth, en goodiebag med lidt drikkevarer eller andet der vil gøre 
festen uforglemmelig, er I altid velkomne til at medbringe. 

 
 
Transport og praktiske forhold for gæsterne 
Meld gerne ud i invitationen hvad planen er for transport. Nogle vælger at komme i busser, andre 
skal selv transporterer sig. 

Vi er centralt placeret ved Københavns Hovedbanegård. Derfor vil det være muligt at tage tog, 

Metro og bus lige til døren. Kommer man i egen bil kan man parkere i vores parkeringshus mod 
betaling, og hvis der er langt hjem, har vi et hotel med 102 værelser som også bookes. 
 
 
Ansvarlig på dagen –  
Vi har altid styr på detaljerne, så I kan slappe af under festen - men skulle der opstå et spørgsmål 
undervejs er det en fordel for alle, hvis vi kender navnet på den der kan træffe beslutning. Vi har 

en vært ved jeres lokale som byder velkommen og som alle får ansigt på. 
 
Kort sagt – så er vi der for jer til en god sparring om alle tiders fest! 
 
Vi ses! 

 


